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1. Inledning
Under 2010 presenterade de nordiska riksarkiven sin gemensamma rapport ”De nordiska 

privatarkiven och deras förvaltare” som analyserade hur ländernas statliga arkivväsende 

hanterade frågan kring enskilda arkiv utifrån varje nations särskilda förutsättningar. Av 

resultatet framgick bland annat att arbetet med enskilda arkiv i många fall blir lidande av att 

man inte åtnjuter samma stöd i lagstiftningen på den enskilda sidan, som man gör för den 

offentliga vad det gäller arkivhantering. Riksarkiven har således ingen möjlighet att arbeta 

förebyggande för ett bevarande genom att utfärda instruktioner eller förordningar för enskilda 

aktörers material. Inte heller kan de tvinga någon att mot sin vilja överlämna handlingar, hur 

värdefulla de än kan anses vara för forskningen eller det nationella kulturarvet.1 Bristen på 

tvingande lagstiftning medför naturligt nog att arkivinstitutionerna måste lägga ner både tid 

och kraft på att övertyga enskilda arkivbildare om värdet av att deras handlingarna bevaras för 

framtiden. Samtidigt innebär det också att arkivinstitutionerna till stor del själva besitter be-

slutanderätten att avgöra vilka enskilda arkiv som skall tas emot och bevaras. Arkivarierna är 

således, genom att de är styrande i urvalsprocessen, i allra högsta grad med och aktivt formar 

de enskilda bestånden vid de offentliga arkivinstitutionerna. Urvalen kan på så vis sägas 

styras av samtidens värderingar och övertygelser, då vare sig arkiven, eller arkivarierna själva, 

existerar i ett kontextuellt vakuum. 

     Personarkiv anses inneha ett stort forskningsvärde då de exempelvis kan avslöja hur en 

individ tänkte, tyckte eller kände i ett speciellt sammanhang. De kan dessutom komplettera 

officiella beslutshandlingar med bakomliggande förutsättningar. Av denna anledning har 

personarkiv ägnats intresse av landets arkivinstitutioner. Riksarkivets äldsta personarkiv sägs 

vara omhändertagna i samband med kungliga räfster under 1600-talet, och än idag tar 

myndigheten emot personarkiv.2 Riksarkivets särställning som primär minnesinstitution för 

vårt gemensamma förflutna bidrar till att de personarkiv som tas om hand av myndigheten blir 

en del av det ”officiella nationella minnet”, och således per automatik åtnjuter en särskild 

legitimitet som värdefull minnesresurs. I samma ögonblick som ett omhändertagande sker 

förvandlas således personarkiven från att vara privata papper till att bli en del av det kollek-

tiva minnet. Det är om Riksarkivets hantering av personarkiv som denna uppsats skall handla, 

och fokus kommer ligga på vilka personarkiv som har bevarats för framtiden och hur myndig-

heten har agerat i personarkivsfrågan. Uppsatsen ämnar också sätta in ämnet i en tidsmässigt 

sammanhang för att undersöka huruvida detta förändrats över tid.
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Syfte och frågeställningar

Att studera arkivsamfundets överväganden och beslut i olika arkivfrågor är en viktig pusselbit 

för att i ett större perspektiv försöka förstå hur ett samhälle värderar information, väljer att 

konstruera sin historia och formar det kollektiva minnet. Det övergripande syftet med denna 

studie är således att undersöka hur Sveriges nationella statliga arkivmyndighet – Riksarkivet – 

trots avsaknaden av tvingande juridiska bevarandekrav, agerat i frågan kring bevarandet av 

personarkiv, och hur detta i sin tur avspeglas i arkivinstitutionens beståndsprofil under 

perioden 1901-2002. En sådan undersökning är av intresse då tidigare arkivvetenskaplig 

forskning främst fokuserat på antingen ordnings- och förteckningsprinciper eller frågor kring 

personarkivens användningsområden för forskarsamhället, snarare än hanterings- och 

bevarandeaspekter. Uppsatsens ämne innebär således en skiftning i perspektiv då den placerar 

in personarkiven i en större samhällelig kontext och belyser dem som samhällelig minnes-

resurs.

     Undersökningens första frågeställning berör nationalarkivets hantering av personarkiv och 

är formulerad som följer: Hur har Riksarkivet behandlat frågan kring bevarande av person-

arkiv och går det att skönja någon förändring kring detta förfarande över tid? Avsikten är 

således att försöka utröna hur och i vilken utsträckning Riksarkivets arbete med personarkiv 

formats av aktiva beslut och tydliga bevarandestrategier. I samband med detta skall också 

undersökas i vilken utsträckning myndigheten har ägnat sig åt riktad förvärvsverksamhet i 

form av särskilda insamlingsprojekt, eller om man passivt låtit beståndet forma sig självt. 

Frågeställningen avser dessutom att sätta in Riksarkivets agerande i ett tidsmässigt samman-

hang för att se om, och i sådana fall på vilket sätt, detta har tagit sig uttryck genom åren.  

      Undersökningens andra frågeställning kretsar mer kring resultatet av Riksarkivets 

strävanden, och myndighetens personarkivsbestånd som samhällelig minnesresurs. Syftet är 

att försöka ge en bild av vilka personarkiv som har bevarats för framtiden, hur dessa har 

förvärvats och hur väl beståndet avspeglar Riksarkivets ambitioner rörande personarkiv. 

Ovanstående uttrycks i följande problemformulering: Vilka personarkiv har bevarats för 

framtiden, och i vilken utsträckning har detta påverkats av Riksarkivets handlande inom 

området? 

Tidigare forskning

En stor del av den tidigare forskningen kring personarkiv har kretsat kring arkivtypens 

forskningspotential och forskningsvärde. Historikerna Ulf Eliasson och Magnus Hjort har i en 

artikel i Arkiv, samhälle och forskning visat hur personarkiven kan utgöra en viktig källa vid 
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forskning om svensk säkerhetspolitik under kalla kriget. Med hjälp av personarkiv efter 

centrala beslutsfattare har Eliasson och Hjort bland annat kunnat rekonstruera sociala nätverk 

och kartlägga vilka som ingick i den innersta kretsen inom svensk säkerhetspolitik. För-

fattarna framhåller att myndighetsarkiven inte ger en heltäckande bild av säkerhetspolitiken 

då många av de beslut som fattades inom detta område var av informell karaktär och aldrig 

protokollfördes, och de konstaterar därför att personarkivens betydelse knappast går att över-

driva. Av denna anledning anser de att arkivinstitutionerna har en viktig uppgift i att genom 

kontakter med centrala beslutsfattare insamla för forskningen viktigt källmaterial i form av 

personarkiv.3 Den akademiska forskningens användning av personarkiv har också intresserat 

idrottshistorikern Jan Lindroth som, utöver att visa hur han har haft nytta av arkivtypen inom 

sitt forskningsfält, undersökt personarkivens förekomst som källa i avhandlingar och upp-

satser inom historieämnet. Lindroth konstaterar att drygt hälften av de avhandlingar han 

undersöker innehåller källhänvisningar till personarkiv och han drar bland annat slutsatsen att 

ämnen som politik eller försvarshistoria under 1900-talet genererar störst nyttjande av person-

arkiv, medan avhandlingar kring tidigmodern tid utgör motsatsen i detta avseende. Person-

arkivens betydelse för forskningen i framtiden kommer enligt Lindroth att styras av 

kommande forskningstrender och den moderna informationsteknologins inverkan på det lång-

siktiga bevarandet.4       

     Många av de texter som behandlar personarkivens forskningspotential och forskningsvärde 

är dock, till skillnad från Linderoth och Eliasson och Hjorts artiklar, ganska deskriptiva i sin 

karaktär och saknar analys kring personarkiven och dess innehåll i en bredare kontext. 

Exempelvis har arkivarien Nils Holm gjort en enklare genomgång av innehållet i Sven Hedins 

personarkiv tillsammans med en biografisk beskrivning av arkivbildarens livsgärning.5 Den 

före detta landsarkivarien i Vadstena, Werner Purche, har gjort en liknande källbeskrivning 

med utgångspunkt i prästarkiv efter kyrkoherdarna Carl och Carl Olof Behms.6 Idéhistorikern 

Per Dahl har belyst innehållet i de svenska nobelpristagarnas personarkiv och konstaterar, 

trots att underlaget är litet, att man kan skönja skillnader i arkivbildningen utifrån fakultets-

gränserna, där naturvetarna och medicinpristagarnas arkiv innehöll betydligt färre ”personliga 

handlingar” än ekonomipristagarnas.7 Bengt Rur har i en artikel översiktligt redogjort vad 

man som forskare kan finna i de personarkiv som återfinns hos de politiska partierna, och 
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konstaterar att man ofta, utöver politikernas personliga handlingar, kan påträffa sådant 

material som har gallrats bort i partiarkiven.8 Liknande observationer har gjorts av Thomas 

Kvarnbratt i en mikrostudie av några personarkiv ur Värmlandsarkivs bestånd. Kvarnbratt 

framhåller att individens olika ”roller” och intresseområden är avgörande för hur arkiv-

bildningen i personarkivet skall gestalta sig, varför det inte är helt ovanligt att arkivhandlingar 

som tillhör andra arkivbildare med koppling till personen ifråga återfinns i dennes arkiv.9

     En mer ambitiös diskussion kring personarkivens forskningspotential har dock före detta 

pressarkivarien Ellinor Melander bedrivit utifrån författaren Victor Vindes personarkiv. 

Melander konstaterar att arkiven är underutnyttjade då många forskare inte har kunskaper om 

vad arkiven innehåller, varför det är av vikt att arkivinstitutionerna belyser dess forsknings-

värde. För att kunna göra detta krävs, enligt Melander, att man skaffar sig en helhetssyn över 

arkivhandlingarna och arkivbildarens verksamhet och relationer, samt att man besitter kun-

skap om forskningsläget. Med utgångspunkt i Vindes personarkiv belyser därefter Melander 

hur en sådan beskrivning av forskningspotentialen kan se ut utifrån kategorierna person-

historia, pressforskning, litteraturvetenskap, kvinnoforskning, idéhistoria och statsveten-

skap.10 Historikern Sten Dahlstedt har diskuterat en annan mer problematisk sida av person-

arkiven som forskningsresurs då han visat hur arkivbildare medvetet konstruerar bilden av sig 

själv genom det egna arkivet och försöker styra vilka delar av den egna personen som för-

medlas genom handlingarna. Utifrån musikvetaren Bo Wallners personarkiv illustrerar 

Dahlstedt hur denne arkivbildare förstår sin framtida betydelse för vetenskaplig forskning och 

hur han då aktivt skapar ett källmaterial utifrån denna premiss.11

     Arkivarien Martin Grass har i ett par artiklar intresserat sig för ordnings- och förtecknings-

principer för personarkiv. Enligt Grass är det allmänna arkivschemat, vars ursprung finns i 

den offentliga arkivsektorn, inte fruktbart att nyttja på personarkiv då endast några få serier 

går att överföra på en individs verksamhet. Personarkivens olika karaktär och utseende 

hindrar dock inte, enligt Grass, att man använder sig av någon form av allmängiltigt ordnings- 

och förteckningsschema för arkivtypen. Grass presenterar istället ett ordningsschema inne-

hållandes sex huvudavdelningar som tar avstamp utifrån individens verksamhet. Han är dock 

tydlig med att påpeka att schemat inte utgör någon universallösning, utan att det fortfarande 

krävs ett visst mått av flexibilitet vid förtecknande av personarkiv.12 Per Israelsson har i sin C-
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Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet 5. Samlingar och 6 Övrigt. Grass 1989 och Grass 2003. 



uppsats i arkivvetenskap undersökt hur olika arkivinstitutioner har förtecknat personarkiv. 

Han har studerat arkivförteckningar och genomfört intervjuer med anställda vid institution-

erna och konstaterar att det med undantag för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, där ovan 

nämnda Grass är verksam, saknades rutiner för hur man förtecknar. Institutionerna låter helt 

enkelt materialet fälla avgörandet för arkivets utseende och håller hårt på proveniens-

principen.13 Ola Törjas har i sin D-uppsats i biblioteksvetenskap bland annat diskuterat 

proveniensprincipens tillämpning vid förtecknande av personarkiv med utgångspunkt i 

August Strindbergs efterlämnade handlingar. Törjas visar hur olika arkivarier, beroende på 

vilket syfte de haft, applicerat proveniensprincipen på skilda sätt i materialet. Törjas fram-

håller att ett ekonomiskt intresse styrde strax efter Strindbergs död, varför arkivets oför-

ändrade utseende värderades högt. När materialet sedan hamnade på museum blev arkivet 

endast en liten del i den större helheten bestående av författarens rekonstruerade hem. 

Avslutningsvis, när materialet hamnade på Kungliga biblioteket, tog forskningsmässiga 

aspekter överhanden och påverkade proveniensprincipens tolkning i helt nya riktningar.14

     Inom den engelskspråkiga arkivlitteraturen har stora delar av forskningen kring person-

arkiv handlat om appraisal. Någon riktigt bra motsvarighet till termen finns inte på svenska 

men begreppet skulle kunna beskrivas som informationsvärdering, där både bevarande och 

gallringsaspekter ingår.15 Arkivarien Riva Pollard konstaterar i en artikel i Archivaria att det 

finns en frånvaro av teoretisk diskussion kring personarkiv inom arkivvetenskaplig forskning 

och rådande appraisal-modeller. Ofta definieras personarkivets värde, utan några djupare ställ-

ningstaganden, av antingen hur väl materialet passar in beståndsprofilen eller hur väl det 

sörjer forskarnas behov av källmaterial. Pollard menar att detta får mindre lyckade konse-

kvenser för vilka personarkiv som bevaras för framtiden och konstaterar att ”en urvalsprocess 

som är så slumpmässig [...] leder till ett avspeglande av smala forskningsintressen snarare än 

ett brett spektrum av mänskliga erfarenheter”. Det är därför nödvändigt, påpekar Pollard, att 

man börjar ägna personarkiven lika mycket tankemöda kring appraisal, som man gjort kring 

myndigheternas arkivmaterial.16 Den kanadensiske arkivprofessorn Barbara Craig konstaterar 
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13 Israelsson 1996. Se framförallt sid.42ff.  
14 Törjas, Ola 2003, passim. Se framförallt sid.80ff.
15 The Society of American Archivists begreppsordlista beskriver appraisal enligt följande: ”Appraisal is the 
process of determining whether records and other materials have permanent (archival) value. Appraisal may be 
done at the collection, creator, series, file, or item level. Appraisal can take place prior to donation and prior to 
physical transfer, at or after accessioning. The basis of appraisal decisions may include a number of factors, 
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their condition and costs to preserve them, and their intrinsic value. Appraisal often takes place within a larger 
institutional collecting policy and mission statement”. Se Pearce-Moses 2005.  
16 Pollard 2001. Citatet återfinns på sidan 142 och är här min översättning. 



precis som Pollard att urvalskriterierna för personarkiv oftast formas som ad-hoc-lösningar 

vid den enskilda institutionen, utan djupare teoretiska diskussioner inom arkivsamfundet. 

Craig menar dock, utan att presentera några former för hur detta skulle kunna se ut, att det är 

nödvändigt att appraisal diskuteras och revideras inom arkivvärlden för att man skall kunna få 

till ett tillfredställande bevarande av personarkiv i ett föränderligt samhälle.17 Den kanadens-

iska arkivarien Catherine Hobbs framhåller att appraisal-diskussionens tydliga fokus på 

myndighetsarkiv och transaktioner medför att detta synsätt också överförs på personarkiv, 

som därför värderas utifrån arkivbildarens samhällsroll och yttre relationer. Hobbs menar att 

man måste förstå att personarkiven också reflekterar arkivbildarens inre relationer, där 

känslor, tankar och rädslor blir en del i en ständigt pågående inre dialog. Detta måste man 

också ta i beaktande när man formar urvalskriterier för personarkiv, då inte alla forskare som 

nyttjar materialet nödvändigtvis behöver intressera sig för transaktionsvärdet, med avsikt att 

belägga kontakter eller händelser, utan likväl kan söka svar på mer abstrakta frågor kring 

exempelvis känslor, karaktärsdrag eller livssyn.18 Arkivarien Rob Fischer har dock nyanserat 

ovanstående bild av personarkiven som mer eller mindre bortglömda i den teoretiska debatten 

genom att belysa hur redan de inflytelserika arkivteoretikerna Schellenberg och Jenkinson, 

genom att neka dessa handlingar arkivstatus, indirekt definierade vad som är typiskt för denna 

typ av material.19

     Utöver Ingemar Carlssons artikel om arkivinventering, där han belyser problemen med 

denna verksamhet som han menar kräver mycket kunskap av inventeraren, och mer beskriv-

ande artiklar, så som Evabritta Wallbergs om inventeringsprojekt fram till mitten av 60-talet 

samt insamling av Krigsarkivets enskilda arkiv, har liknande ”appraisal-diskussioner” kring 

insamling och urval av personarkiv inte förts inom den svenska forskningen.20 Jörgen 

Johansson har dock i sin C-uppsats i arkivvetenskap studerat bevarandeaspekter kring person-

arkiv då han undersökt i vilken utsträckning arkiv efter politiker överlämnats till arkiv-

institutioner. Uppsatsens studieobjekt, som han inte diskuterar nämnvärt, består av samtliga 

socialdemokratiska statsråd samt ett slumpvis urval av 150 socialdemokratiska riksdagsleda-

möter och två årgångar av övriga partiers ledamöter, vars arkiv Johansson försöker spåra med 

hjälp av Nationell arkivdatabas. Enligt Johansson visar resultatet att det förekommer en 
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17 Craig 2001.
18 Hobbs 2001.
19 Fischer 2009, passim. Fischer menar bland annat att kärnan i den polarisering mellan myndighetsarkivariernas 
betoning på bevisvärde, funktionsvärde, struktur och trovärdighet, i motsats till den enskilda sektorn där 
arkivarierna fokuserar på minne, kulturarv och forskning, har sitt ursprung i Schellenberg och Jenkinsons 
skrifter.
20 Carlsson 1987, Wallberg (Personne) 1968 och Wallberg 1992.



värdeprincip kring bevarandet av politikerarkiv, som innebär att ju högre politisk ställning en 

person har haft desto större sannolikhet att dennes arkiv är bevarat. I studien undersöker också 

Johansson med hjälp av enkäter hur arkiven hamnat på institutionerna, och konstaterar att det 

inte förekommer några direkta strategier inom arkivväsendet kring bevarandet av politiker-

arkiv, men att alla arkiv välkomnar att riksdagsmännen inlämnar handlingar. Johansson finner 

att endast Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har bedrivit uppsökande verksamhet med fokus 

på politikerarkiv.21 

      Ett annat fält som har uppmärksammats inom arkivvetenskapen utomlands är ”personal 

recordkeeping”, som skulle kunna sägas innefatta dokumenthantering med utgångspunkt i den 

enskilda individen, men också mer teoretiska frågor kring människans behov av att bevara 

och minnas. Den australiensiska arkivprofessorn Sue McKemmish har i en artikel diskuterat 

”personal recordkeeping” och bakomliggande orsaker till varför människor producerar hand-

lingar och vissa av oss strukturerar dem på ett sådant sätt att de så småningom omvandlas till 

ett personarkiv. McKemmish finner svaret i att handlingarna har ett informationsvärde och ett 

bevisvärde, precis som myndigheter och företags handlingar, men framhåller också ett grund-

läggande mänskligt behov av att på detta sätt forma identitet och finna sin plats i världen. I 

artikeln resonerar McKemmish, främst med hjälp av exempel hämtade från skönlitteraturen, 

kring människors ”recordkeeping-beteenden”, och illustrerar hur dessa kan ta sig uttryck i allt 

från ett tvångsmässigt sparande av alla handlingar som skapas, till att helt förlita sig på det 

egna minnet.22 Den sydafrikanska arkivarien Verne Harris har dock, inspirerad av Darridas 

tankar om dekonstruktion, kritiserat McKemmish för att i sin artikel underbetona kontextuella 

faktorer som exempelvis klass, kön och tid i sin diskussion om människans recordkeeping 

behaviour. Dessutom menar Harris att Mckemmish koncentrerat sin framställning allt för 

mycket på traditionella handlingar, deras bevisvärde och hur de utgör resultat av transak-

tioner, och för lite på minne och berättande, vilket medför att man kan missa viktiga pussel-

bitar i förståelsen av personal recordkeeping.23 Arkivvetaren Richard Cox framhåller, precis 

som McKemmish, att personliga handlingar besitter ett bevisvärde och transaktionsvärde men 

betonar också handlingarnas symbolvärde för individen. Cox argumenterar för att man på 

senare tid kan skönja ett ökat intresse bland allmänheten att samla, bevara och strukturera 

både sina egna och sin släkts handlingar. Av denna anledning menar Cox att allmänheten 

kommer att behöva hjälp i dokumenthanteringsfrågor, och påtalar att arkivariernas kompetens 
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här skulle kunna utgöra en stor tillgång. Enligt Cox finns vinster att göra för arkivarierna om 

man breddar sin verksamhet från att enbart sörja för vetenskapens behov av kompetens och 

källmaterial till att också hjälpa dessa citizen archivists att ta tillvara på sina dokument, trots 

att den största delen av materialet i slutändan inte hamnar i de offentliga arkivdepåerna. 

Genom att göra detta, menar Cox, att yrkeskåren exponerar sin särskilda kompetens och 

skapar förståelse för betydelsen av dokumenthantering och arkivfrågor också på ett samhälle-

ligt plan.24 
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2. Teoretiska utgångspunkter
I följande avsnitt kommer undersökningens teoretiska ramverk att belysas. Kapitlets första del 

kommer att fokusera på arkivens förhållande till minne på ett samhälleligt plan och hur synen 

på detta har förändrats på senare tid. Då forskningen i ämnet har ökat ordentligt i omfattning 

har nedanstående framställning inga ambitioner på att ha fullständig täckning utan ämnar 

snarast att utmåla en kontextuell tolkningsram, i vilken undersökningens empiriska del skall 

förstås. Den andra delen koncentrerar sig på själva begreppet personarkiv och framför allt hur 

detta har definierats och avslutas med en redogörelse för hur begreppet nyttjas i denna under-

sökning.   

Arkiv och minne

Det är näst intill omöjligt att diskutera arkiv och arkivverksamhet utan att direkt eller indirekt 

på något sätt förhålla sig till minne. För även om det, precis som arkivarien Mikael Korhonen 

påpekar, finns flera olika skäl till att arkivinstitutioner grundas, så som exempelvis en önskan 

att kontrollera det förflutna, viljan att försvara sina rättigheter med hjälp av dokument eller 

helt enkelt manifestera och behålla sin samhällsposition, utgår samtliga i någon form från 

arkivens minnesfunktion.25 Den senaste tidens arkivvetenskapliga forskning har dock bidragit 

till att bilden av arkiven som minnesinstitutioner har nyanserats. Historikern och arkivarien 

Francis X Blouin framhåller att det tidigare förekom en utbredd övertygelse om att arkiven 

mer eller mindre var neutrala förmedlare av historien. Handlingarna som fanns i arkiven var, 

med detta sätt att se, opåverkade representanter för en historisk händelse eller transaktion och 

utgjorde själva grundstenen för vår förståelse av det förflutna.26 Precis som arkivvetarna Joan 

M Schwartz och Terry Cook framhåller betraktades således arkivinformation som ett passivt 

material som man vid behov kunde nyttja för historiska eller kulturella studier, och arkiven 

utgjorde därmed en depå full av ”fakta”.27 Därmed inte sagt att materialet studerades och 

nyttjades helt okritiskt, men källkritiken fokuserade primärt på handlingen och dess tillkomst, 

inte vilken roll arkivet hade i bevarandet. Enligt Blouin grundar sig denna syn på arkiven dels 

i arkivens nära släktskap med historievetenskapen, där man utifrån Rankes källkritiska tankar 

försökte finna ”sanningen” i det förflutna med hjälp av handlingarna, och dels i den tradition-

ellt starka kopplingen mellan arkiv och statsmakt, då de officiella handlingarna förvarades 

där.28 
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27 Schwartz och Cook 2002, passim.
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     På senare tid har, vilket framgått tidigare, denna bild av arkiven förändrats och man har 

börjat betona att också arkivinstitutionerna är en del i en större samhällelig och kulturell 

kontext som således ständigt formas av den rådande tidsandan. Att betrakta arkiven ur ett 

sådant perspektiv medför att man anser att också själva innehållet i depåerna påverkas av yttre 

förutsättningar, vilket i slutändan får konsekvenser för arkivens roll som minnesresurs i sam-

hället. Ovanstående tankar har på ett tydligt sätt framförts av arkivvetaren Laura Millar som 

belyser att ett samhälles arkiv inte existerar isolerade, utan formas av teknologiska, historiska 

och politiska förutsättningar. Avgörande för arkivens innehåll, menar Millar, är de tillgängliga 

teknologiska kommunikationsmöjligheterna, den kulturella inriktningen av samhället, stats-

maktens prioriteringar och även arkivariernas intressen och uppfattningar.29 Också de tidigare 

nämnda Schwartz och Cook är av liknande åsikt och framhåller att ett beaktande av kontext-

ens betydelse för arkiven och ett tydliggörande av förhållandet mellan arkiven och dess 

skapare och användare, kan medföra en förståelse för att arkiven inte är neutrala depåer med 

gamla handlingar, utan i grund och botten är en arena där rådande maktförhållanden utmanas 

och bekräftas. Det är därför av vikt, belyser författarna, att man i en diskussion om arkivens 

roll som minnesinstitution inte bortser från att alla arkiv har sitt ursprung i det kontroll- och 

informationsbehov som den härskare, myndighet, individ, det företag eller liknande hade som 

skapade dem. I arkivbestånden avspeglas, och ofta rättfärdigas, således både nu rådande och 

historiska maktförhållanden, vilket innebär att vissa grupper alltid får större möjlighet att för-

medla sin verklighet och sina ”minnen” än andra.30 Paradoxalt nog är det inte bara bland de 

handlingar som faktiskt finns i arkivdepåerna som maktförhållanden kan skönjas, på senare 

tid har forskningen fått upp ögonen för att detta också syns bland det material som inte finns i 

arkivet.31 Geografiprofessorn Kenneth Foote menar att det ständig pågår en process där sam-

hället väger behovet av att minnas och dokumentera mot önskan av att förtränga och margi-

nalisera traumatiska händelser. Sätter man in Footes tankar i en arkivkontext tar de sig uttryck 

genom exempelvis gallring som lämnar ”luckor” i arkiven. Foote är dock noga med att betona 

att arkiv inte är den enda kommunikationsresurs som kan förmedla information och minne 

över tid och rum och mellan generationer, utan att också exempelvis muntliga berättelser, 

fysiska platser och objekt kan fylla en sådan funktion.32 Arkiven utgör så att säga endast en 

liten bit i det stora pussel som i slutändan genererar samhällets minne.
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29 Millar 1998, sid.103.
30 Schwartz och Cook 2002, sid.5, 12.
31 För en översiktligt diskussion kring ”frånvaro” av handlingar i arkiv ur flera olika perspektiv se Piggot 2005, 
sid.320ff.
32 Foote 1990, passim.



     Att betrakta arkiv som en social och kulturell konstruktion förändrar i viss mån också 

bilden av arkivarien och dennes roll i förhållande till arkivhandlingar och minneskonstruktion. 

Tidigare ansågs arkivarien vara en oberoende och opartisk förmedlare av informations-

resurser, som i egentlig mening bara vidarebefordrade handlingar från arkivbildare till 

forskare.33 I sin studie över arkivteorins utveckling menar John Ridener att ett sådant synsätt, 

som en konsekvens av nya arkivteoretiska idéer, fått ge vika för ett betraktelsesätt där man 

uppmärksammar att arkivarien genom sitt arbete är med och aktivt formar bilden av det 

förflutna. Arkivarierna är, framhåller Ridener, genom sina handlingar direkt eller indirekt 

närvarande genom i stort sett hela dokumentationsprocessen från det att arkivinformationen 

skapas ända tills den eventuellt nyttjas i forskning, varför yrkeskårens agerande får stora 

konsekvenser för samhällets konstruerande av minne och historia.34 Urval och gallring är 

självklara exempel på sådana aktiviteter, men också vid exempelvis ordnande och förteck-

nande lyfts vissa handlingar fram och görs tillgängliga och andra inte, vilket påverkar tillgång 

och tolkning av arkivmaterialet.35 Även om yrkeskårens uppdrag regleras av samhällets krav 

och behov i informationsfrågor, kan man inte bortse från att arkivarierna spelar en betydande 

roll när det gäller att guida samhället i arkivfrågor.36 Eller som arkivarien Verne Harris 

summerat det hela; ”Arkivarierna har en enorm makt att avgöra vilka minnen som arkiveras 

och under vilka former detta sker”.37

     Att arkiv och minne är två företeelser som hör i hop är således otvivelaktigt. Samtidigt är 

minnesbegreppet som sådant inte helt oproblematiskt, då det är långt ifrån entydigt och före-

kommer i ett flertal olika varianter inom den vetenskapliga diskursen.38 Den här uppsatsen 

kommer att luta sig mot de teoretiska idéer som arkivvetaren Randal Jimerson har presenterat 

i ämnet. Han menar att det förekommer flera olika minnestyper som existerar parallellt och 

som hela tiden interagerar med varandra för att forma vår förståelse av det förflutna.

    Enligt Jimerson är minne en abstrakt och svårfångad företeelse som i grunden består av 

fyra huvudkategorier eller, om man så vill, plan av minnen. Det första av dessa plan kallar 

Jimerson personligt minne (personal memory) och det skapas primärt utifrån de händelser 

som individen själv upplever under sitt liv. Denna typ av minne är mycket förgänglig och 
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33 Schwartz och Cook 2002, sid.2.
34 Ridener 2009, sid.130ff. 
35 Schwartz och Cook 2002, sid.14f.
36 Millar 1998, sid.105.
37 Harris är här citerad ur en artikel av Sofia Kling, se Kling 2010, sid.20f. 
38 Diskussionen om hur begreppet minne har definierats och nyttjats på ett teoretiskt plan är allt för omfattande 
för att inrymmas i denna studies teorikapitel och av denna anledning hänvisas istället till Louise Nybergs D-
uppsats i arkiv- och informationsvetenskap som behandlar minnesbegreppet utifrån ett arkivvetenskapligt 
perspektiv. Nyberg 2011.



omformas kontinuerligt utifrån individens identitet för att tillmötesgå dennes personliga be-

hov och för att skapa sammanhang och bidra till att forma en livsberättelse. Det personliga 

minnet styrs således i hög grad av värderingar och känslor, vilket påverkar minnesbilderna 

som antingen kan bekräfta, rätta eller omtolka Jimersons nästa kategori av minne; det 

kollektiva eller sociala minnet (collective memory).39  

     Det kollektiva minnet, menar Jimerson, bygger ofta på myter och ogrundade föreställ-

ningar snarare än fakta och kritisk analys av källmaterial. Minnestypen kan sägas vara en 

förenkling av det förflutna som har ett fokus utifrån den egna gruppens perspektiv. Utifrån 

detta görs så att säga ett urval av händelser ur historien som lyfts fram och betonas medan 

andra, ofta av mindre smickrande art, marginaliseras och kanske till och med förträngs. På så 

sätt, framhåller Jimerson, bidrar det kollektiva minnet till att forma gemensamma identiteter, 

både på nationell nivå och i mindre sociala grupper, genom att det förmedlar kollektivets be-

rättelser mellan generationer och bygger upp en gemensam historia. Minnestypen är, precis 

som det personliga minnet, mycket formbar och flytande för att kunna anpassas till händelser 

som uppkommer i samtiden.40 

     Jimersons tredje minneskategori är arkivminnet (archival memory) som, jämfört med 

ovanstående minnesgrupper, är betydligt mer statiskt. För att kunna överföra minnen över tid 

och rum har människor fäst dem vid olika medium, så som exempelvis arkivhandlingar eller 

objekt. Dessa utgör, menar Jimerson, inte ett minne i sig självt utan är biprodukter av mänsk-

lig aktivitet och ett resultat av en transaktion, grundad i en vilja av att komma ihåg och/eller 

förmedla information. Arkivminnet består således av de fysiska eller logiska objekt som finns 

bevarade och tillgängliga för tolkning.41  

    Jimersons sista minneskategori är historiskt minne (historical memory) som han själv 

menar i mångt och mycket utgör det kollektiva minnets motpol då det bygger på logik och 

vetenskaplig analys av källmaterial (det vill säga arkivminne och personligt minne).42 Det 

historiska minnet, som primärt konstrueras av historiker och andra vetenskapsmän, har enligt 

Jimerson till uppgift att ”testa det kollektiva minnets föreställningar om det förflutna gent-

emot det bevarade källmaterialet för att fastställa den historiska ¨sanningen¨ ”.43 Det histor-

iska minnet är dock inte så neutralt och statiskt som man gärna kan tro då det inom veten-

14
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40 Jimerson 2003, sid.89. Jimerson 2009, sid.201-207.
41 Jimerson 2003, sid.90. Jimerson 2009, sid.209ff. 
42 Jimerson 2009 sid.207ff.
43 Jimerson 2003, sid.90. Min översättning.



skapssamhället kontinuerligt sker en omtolkning av det förflutna utifrån ett samtida pers-

pektiv, ett perspektiv som i grund och botten bygger på de föreställningar som formas utifrån 

samhällets kollektiva minne.44 Detta innebär att det historiska minnet både formar och formas 

av det kollektiva minnet, och vice versa.  

Vad är ett personarkiv? 

Trots att personarkiv ofta nämnts som en viktig informationsresurs för den vetenskapliga 

forskningen och att arkivtypen har behandlats i flera arkivvetenskapliga texter har förvånans-

värt få ansatser gjorts för att försöka definiera begreppet. Bristen på en tydlig teoretisk diskus-

sion i ämnet med fokus på terminologin har fått till konsekvens att det en arkivvetare eller 

arkivarie betraktar som ett personarkiv inte nödvändigtvis behöver delas av en annan. Av 

denna anledning är det nödvändigt att i detta avsnitt försöka redogöra för forskningen kring 

personarkivens natur och förtydliga vad som i denna studie avses med personarkivsbegreppet. 

Värt att betona är att framställningen av utrymmesskäl primärt utgår ifrån svenska förhåll-

anden och inte diskuterar internationella motsvarigheter. 

     Arkivarien Martin Grass har i en artikel i tidningen Arbetarhistoria diskuterat person-

arkivens speciella kännetecken och kommit fram till tre huvudsakliga skillnader i förhållande 

till övriga typer av arkiv. Den första skillnaden berör arkivbildningen som Grass menar är 

betydligt mer oregelbunden än för myndighets-, företags- eller organisationsarkiv, och kan till 

och med i viss mån sägas styras av slumpen. Genom att personarkiven saknar fastställda 

regler för arkivhanteringen får till exempel individens intressen, medvetenhet kring informa-

tionsvärdet i materialet, benägenhet att bevara handlingar och liknande avgörande konse-

kvenser för arkivets innehåll och utseende.  

     Nästa stora skillnad är enligt Grass materialets proveniensmässiga sårbarhet. Med detta 

menar artikelförfattaren att personarkiven endast i liten utsträckning överlämnas till arkiv-

institutioner i sammanhållet skick inom arkivbildarens levnadstid, eller strax därefter. Något 

som i kombination med att personarkiv ofta utgör ett ”levande” material inom den egna 

familjen, medför stora risker för att dokument tillförs, skingras eller sammanblandas med 

andra arkivbildare. Ytterligare ett argument för den proveniensmässiga sårbarheten finner 

Grass i att arkivtypen ofta utsätts för ingrepp med syfte att ställa arkivbildaren i bättre dager, 

eller endast visa utvalda sidor av dennes verklighet. 
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     Den sista skillnaden gentemot övriga arkivtyper finner Grass i den stora bredd av material 

som kan återfinnas i personarkiv. Bakgrunden till detta är enligt Grass kombinationen av den 

oregelbundna arkivbildning och den proveniensmässiga sårbarhet som nämndes ovan.45 

     Historikern och arkivarbetaren Göran Nilzén har också han i en liknande artikel försökt 

sätta fingret på vad som är typiskt för personarkiv. Nilzén drar likartade slutsatser som Grass 

och framhäver främst den oplanerade arkivbildningen, förekomsten av en medveten gallring 

av känsliga handlingar, samt den påtagliga risken för sammanblandning och skingrande av 

handlingar som särskilt utmärkande. Nilzén berör också i viss mån den otydliga gräns som 

finns mellan personers privata och offentliga liv, vilket får till konsekvens att man i person-

arkiven ofta kan hitta officiellt material och ämbetshandlingar.46 Även om skiljelinjen Nilzén 

belyser säkerligen var otydligare förr, med mindre reglerad dokumenthantering, en etablerad 

praxis att de handlingar som hanterades inom ramen för ämbetet var den enskilde tjänste-

mannens egendom, samt den utbredda förekomsten av handbrev, visar moderna fall som när 

biskop Caroline Krook 1999 brände allmänna handlingar, att gränsen fortfarande inte är helt 

glasklar.47 

     Utöver det sistnämnda exemplet bör man ställa sig frågan hur unika ovanstående karaktär-

istiska drag utformade av Grass och Nilzén egentligen är för just personarkiv. En oregel-

bunden arkivbildning som inte styrs av särskilda lagar och regler går till exempel att finna i 

släktarkiv, gårdsarkiv och i viss mån även föreningsarkiv. På samma sätt visar många enskilda 

arkiv, utöver de knutna till en person, upp en stor bredd i sitt innehåll och kan sägas vara pro-

veniensmässigt sårbara då de sällan omgående levereras till någon arkivinstitution. Givetvis 

förekommer också för dessa arkiv vissa risker för sammanblandningar och tillförande av 

proveniensfrämmande arkivmaterial. Denna invändning mot Grass och Nilzén skall inte 

tolkas som att de båda har fel i sina påståenden kring personarkivens karaktärsdrag. Snarare 

skall detta betraktas som ett försök att nyansera bilden något, genom att peka på person-

arkivens samhörighet med övriga typer av enskilda arkiv. Enligt mitt tycke är det snarast 

kombinationen av ovanstående karaktärsdrag som gör personarkiven unika, inte varje enskild 

punkt för sig.
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45 Grass 2003, sid.31.
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breven var ställda till biskopsämbetet och således var att betrakta som allmänna handlingar. Krook dömdes 
därför 2003 för grovt tjänstefel av hovrätten och fick betala 16 000 kronor i böter. Se t ex Baltscheffsky 2003.



     Om personarkiv har så mycket gemensamt med övriga enskilda arkiv, hur skall man då 

definiera arkivtypen? Den inflytelserika arkivteoretikern Nils Nilsson var noga med att påtala 

att arkiv, trots inriktningen i tidens föreskrifter, inte bara producerades av myndigheter och 

organisationer utan också av personer. Nilsson använder sig av traditionell arkivterminologi 

och förklarar att med arkiv menas, utöver en arkivlokal eller en institution som förvarar eller 

vårdar handlingar, ”ett bestånd av handlingar som efter hand har växt fram hos en arkivbildare 

till följd av dennes verksamhet och lagts för förvaring hos denne”.48 Arkivet skapas således av 

en arkivbildare, vilket är en ”myndighet, korporation, företag, inrättning eller enskild person, 

som frambringar och bevarar handlingar, vilka tillkommit i verksamheten och tillsamman-

tagna bildar ett enhetligt bestånd”.49 Ett personarkiv, med Nilssons sätt att se, skiljer sig inte 

från ett myndighetsarkiv utan kan således sägas vara det bestånd av handlingar som skapas av 

en enskild person som ett led i dennes verksamhet. Nilsson konstaterar att nästan alla männ-

iskor skapar ett personarkiv bestående av exempelvis brev, räkenskaper, betyg och kontrakt, 

som kan anta varierande proportioner.50 Liknande tankar går även att finna hos den tidigare 

nämnda Martin Grass som likt Nilsson menar att ett personarkiv, precis som alla andra typer 

av arkiv, skapas omedelbart genom arkivbildarens verksamhet.51 Också den australienska 

arkivprofessorn Sue McKemmish konstaterar att alla personer som på något sätt samlar 

personliga handlingar skapar personarkiv i någon form. Hur representativt personarkivet 

sedan blir för individens liv och verklighet är, enligt McKemmish, beroende av i vilken ut-

sträckning arkivbildaren på ett aktivt sätt formar arkivet. Genom att producera arkivmaterial 

och placera in detta i en kontext, gallra överflödig information och bevara viktiga dokument 

skapas ett funktionellt personarkiv.52  

     Göran Nilzén är av en annan åsikt än ovanstående då han menar att en definition av be-

greppet som enbart innefattar det material som uppkommer ur en persons verksamhet och 

arkiverats hos denne är alldeles för snäv och pekar, vilket tidigare redan nämnts, bland annat 

på personarkivens stora spann av olika handlingar. Tyvärr väljer Nilzén, efter en stunds disku-

terande, att lämna definitionsfrågan obesvarad genom att slutligen konstatera att person-
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allmänt intresse tas hand av arkivinstitutioner och genom detta blir en del av samhällets kollektiva minne.



arkiven kan innehålla vad som helst, något som han menar gör arkivtypen praktiskt taget 

omöjlig att definiera.53 

    Arkivlektorn Staffan Smedberg intar en helt annan position än övriga då han påtalar att i 

stort sett alla människor producerar handlingar, men endast ett fåtal skapar ett arkiv i egentlig 

mening. Smedberg är av uppfattningen att för att en meningsfull diskussion skall kunna 

komma till stånd krävs att man går ifrån tanken om att ett personarkiv skapas omedelbart som 

ett led i personens verksamhet, och istället reserverar begreppet till att endast omfatta det 

personanknutna material som är avsett för bevarande på längre sikt. Med detta sätt att se finns 

många embryon till personarkiv men det måste, enligt Smedberg, finnas ett intresse från den 

potentiella arkivbildaren för ett bevarande av materialet för att det skall förvandlas till ett 

fullvärdigt personarkiv.54      

    I denna uppsats kommer ett personarkivsbegrepp användas som i hög grad har influerats av 

Smedbergs tankar. Att använda ett liknande arkivbildarbegrepp på personarkiv som för mynd-

igheter, organisationer och företag är föga fruktbart då motsvarande medvetna arkivbildning 

knappast återfinns hos privatpersonen. De handlingar som skapas av en individ utgör ett 

potentiellt personarkiv men det är först, oberoende av om det har funnits tankar kring ett 

långsiktigt bevarande hos personen ifråga, i samband med att materialet tas emot av en 

minnesinstitution och arkivläggs, som det blir ett personarkiv i egentlig mening. Med detta 

sätt att se har arkivarierna en viktig roll att spela då det är de som genomför bedömningen av 

vad som skall bevaras, och har makten att ge materialet status som personarkiv genom ett 

mottagande av handlingarna. Genom överlåtelsen förvandlas handlingarna från att vara en 

människas privata papper till att bli en del av samhällets kollektiva minne. När jag talar om 

personarkiv i uppsatsen åsyftas således sådant material som Riksarkivet tagit emot för 

arkivering och som myndigheten själv anser vara ett personarkiv.  
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53 Nilzén 2006.
54 Smedberg 2009, sid.7.



3. Metodologiska utgångspunkter
Den här uppsatsen består av två olika delstudier, där den första bygger på en kvalitativ metod 

och den andra har en mer kvantitativ inriktning. I nedanstående kapitel redogörs närmare för 

de båda tillvägagångssätten, samtidigt som undersökningens material presenteras närmare. 

Därefter framförs i ett eget stycke studiens tidsmässiga ramar som ett verktyg för komparation 

över tid. Avslutningsvis diskuteras de avgränsningar som har varit nödvändiga att genomföra.        

      

Tillvägagångssätt för studiens kvalitativa delstudie

Kvalitativa forskningsmetoder förknippas ofta med ett särskilt fokus på undersöknings-

objektets karaktär eller beskaffenhet, något som delvis står i motsats till kvantitativa metoder, 

i vilka man ofta koncentrerar sig på mängd och antal snarare än fenomenet i sig.55 Ett 

kvalitativt tillvägagångssätt ämnar således att försöka skapa en högre förståelse kring den 

enskilda händelsen eller objektet genom icke statistiskt mätbara data. Det huvudsakliga 

användningsområdet för denna typ av metoder är enligt sociologiprofessorn Bengt Starrin att 

identifiera, tolka och skapa kunskap om hittills okända ”företeelser, egenskaper eller inne-

börder med avseende på variationer, strukturer och processer”, vilka inte på förhand är defini-

erade.56 Av denna anledning torde ett kvalitativt inspirerat tillvägagångssätt utgöra en god 

grund för att undersöka hur Riksarkivet behandlat frågan kring personarkiv, och huruvida det 

går att se förändringar kring detta över tid. 

     Tillvägagångssättet för den kvalitativa delundersökningen har inspirerats av det som inom 

metodlära benämns som analytisk induktion. Detta förfarande kännetecknas av att forsknings-

processen är linjär och innehåller tydliga faser, där den första utgörs av en planeringsfas som 

åtföljs av en insamlingsfas, innan processen avslutas med en analysfas. Dessa genomförs i tur 

och ordning för att uppnå resultat.57 Grundtanken är att så långt det är möjligt inte låta materi-

alet påverka undersökningens förutsättningar. Något som också är den främsta skillnaden mot 

de metoder som bygger på interaktiv induktion, där forskningsprocessen är mer cirkulär då 
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55 Någon allmänt rådande definition över kvalitativ forskningsmetod finns inte, utan en mängd olika tolkningar 
och betydelser förekommer inom forskarsamhället. I denna undersökning avses, i enlighet med den definition 
företagsekonomen Ulrica Nylén använder i sin skrift om presentation av kvalitativ data: ”insamlingsmetoder 
som ger upphov till icke-numeriska data”. Nylén 2005, sid.13. För en översiktlig redogörelse kring 
begreppsproblematiken se Nylén 2005, sid.11ff.
56 Starrin 1994, sid.21ff. Detta skiljer sig mot kvantitativa metoder som enligt Starrin lämpar sig bäst till att 
”undersöka hur på förhand definierade företeelser och dess egenskaper fördelar sig i en population, händelser, 
situationer” eller för att undersöka eventuella samband mellan olika företeelser. Se sid.23.  
57 Dessa faser innehåller var och en dessutom ett flertal olika moment. Beskrivningen av analytisk induktion i 
metodkapitlet bygger helt på Jan Hartmans framställning i ämnet, för en närmare beskrivning av metodtypen och 
de olika moment som förekommer hänvisas således till Hartman 2004, sid.277ff. 



man låter det insamlade materialet generera nya frågor som leder till ny materialinsamling, 

vilket upprepas flera gånger tills man anser sig format hållbara slutsatser.58 

     Valet av källmaterial är naturligtvis alltid viktigt oberoende av vilken metod man väljer att 

använda. Ett felaktigt urval kan inte bara innebära uteblivna resultat utan också helt miss-

visande sådana. Frågan är dock om inte valet blir än mer avgörande vid ett tillvägagångssätt 

likt det denna undersökning använder, där det inte sker någon given utvärdering av materialet 

under processens gång. Av denna anledning kommer studiens källmaterial nu att ägnas lite 

extra uppmärksamhet.     

     I och med att det är Riksarkivets interna hantering av personarkiv som är det centrala i 

denna delundersökning kommer myndighetens egenproducerade material och handlingar att 

stå i fokus. Det långa tidsperspektivet i studien innebär naturligt nog att källmaterialet är av 

varierande karaktär.59 En viktig källa kommer att utgöras av Riksarkivets protokoll från 

styrelsemöten. Vid dessa möten närvarade oftast enbart Riksarkivarien och avdelnings-

cheferna, och ledningsperspektivet i materialet är tydligt. I handlingarna framgår framförallt 

övergripande beslut för verksamheten samt redogörelser kring vad de olika enheterna ämnade 

att genomföra inom den närmsta framtiden. Protokollen torde därför utgöra en god källa för 

att ge inblick i vad myndigheten planerade och avsåg att genomföra på personarkivsfronten. 

Detta material kommer också kompletteras med en genomgång av Riksarkivets tryckta verk-

samhetsberättelser under undersökningsperioden. Verksamhetsberättelserna befinner sig på 

motsatt sida gentemot protokollen i myndighetens arbetsprocess och ger således svar på vad 

man faktiskt genomförde av de beslut och riktlinjer man bestämt.

     Från och med år 1966 började Riksarkivet använda sig av ämnesordnade dossierer för sina 

diarieförda handlingar. Denna förändring i dokumenthantering innebär att handlingar rörande 

enskilda arkiv finns samlade på ett och samma ställe, vilket underlättar betydligt för en under-

sökning av detta slag. Att göra motsvarande genomgång i myndighetens in- och utgående 

handlingar före år 1966 är tyvärr inte möjligt inom denna studies begränsade tidsramar, då 

man tidigare använde kronologiska korrespondensböcker med en löpnummerhänvisning till 

respektive handling. Detta är givetvis en brist som medför att det förekommer en viss käll-
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58 Hartman 2004, sid.289ff. En kritik som finns mot analytisk induktion är att metodtypen kan anses vara allt för 
statisk och oflexibel, då den inte är tillräckligt anpassningsbar under forskningsprocessens gång. Samtidigt, 
påtalar Hartman, finns vissa risker när man använder sig av metoder mer inspirerade av interaktiv induktion. 
Främst kretsar detta kring att man på ett tidigt stadium ser vissa mönster och sedan omedvetet väljer källmaterial 
för att bekräfta detta.     
59 Detta har sin orsak i att Riksarkivet, precis som övriga statliga myndigheter, genom åren har påverkats av 
rådande normer kring arkivhantering, men också på grund av att myndigheten expanderat kraftigt både i storlek 
och i ämbetsuppgifter. För en översiktlig historik rörande Riksarkivets dokumenthantering och arkivbildning i 
myndighetens ämbetsarkiv, se Ludwigs och Hallberg 2003, sid.32ff. 



matrialmässig tyngdpunkt på delstudiens senare delar. Samtidigt är de diarieförda handling-

arna i detta fall ett allt för användbart källmaterial för att utelämna, men ovanstående manar så 

att säga till en viss försiktighet vid jämförande tolkningar över tid.

      Utöver själva arkivmaterialet och myndighetens tryckta verksamhetsberättelser skall de av 

Riksarkivet utgivna tidskrifterna RA-nytt (1969-1991) och efterföljaren EB-nytt (1993-) 

användas som källmaterial.60 Riksarkivets huvudsakliga syfte med utgivningen var att inform-

era och sprida kunskap om myndighetens arbete och kommande projekt. Tidskrifterna inne-

håller främst meddelanden, uppgifter om speciella nyförvärv till depåerna och artiklar med 

arkivinriktning, huvudsakligen skrivna av medarbetare på Riksarkivet. Det informativa inne-

hållet och den beskrivande formen medför att tidskrifterna på ett bra sätt kan fungera som ett 

komplement till studiens övriga, mer myndighetsbetonade material. Sammanfattningsvis bör 

man således kunna hävda, trots de ovan påtalade bristerna, att den kvalitativa delstudiens käll-

material ger god täckning.

Tillvägagångssätt för undersökningens kvantitativa delstudie

Undersökningen ämnar inte bara svara på hur Riksarkivet behandlat frågan om personarkiv, 

utan avser också granska vilka sådana arkiv som har bevarats för framtiden, och huruvida 

detta är ett resultat av myndighetens aktiva ansträngningar. För att genomföra denna del av 

studien kommer, vilket tidigare redan nämnts, en mer kvantitativt inriktad metod användas 

som kan sägas bestå av två delar; en inventeringsfas och en kategoriseringsfas.     

     Inventeringsfasen innefattar inte enbart en kartläggning av personarkivens numerär, utan 

fokus ligger i lika stor utsträckning på att utröna arkivbildarnas sysselsättning, och när och på 

vilket sätt arkivmyndigheten förvärvade handlingarna. Källmaterialet utgörs här av det om-

fångrika översiktsverket Enskilda arkiv - Person, släkt och gårdsarkiv, band 1-3 utgivet år 

2006 av Riksarkivet.61 Detta är den åttonde delen i Riksarkivets tryckta beståndsöversikt, vars 

huvudsyfte är att redogöra för myndighetens arkivinnehav och tillgängliggöra det för 

forskning. Verkets fokus ligger således naturligt nog på att presentera källmaterialet på ett 

översiktligt sätt för den presumtive forskaren, och beskrivningen av de enskilda arkiven följer 

på grund av detta en fastställd mall som ger information om arkivbildare, levnadstid, yrke/

befattning, materialets omfång, arkivets innehåll, hur materialet förvärvades och i vilken 

21

60 Tidskrifternas fullständiga namn är RA-nytt: Riksarkivet informerar och EB-nytt: Nyheter från Riksarkivets 
byrå för enskilda arkiv. 
61 Carlsson 2006, band 1-3. 



utsträckning en arkivförteckning upprättats.62 Genom verkets standardiserade form och om-

fattande utbud av samlad data kring arkiven ges på ett relativt lättillgängligt sätt goda möjlig-

heter för kvantifiering, vilket gör litteraturen till ett utmärkt källmaterial för denna delstudie. 

Även om det för vissa arkiv saknas uppgifter i några av ovan nämnda kategorier ger bestånds-

översikten trots bristerna en god bild av Riksarkivets bestånd av personarkiv som helhet. 

Problematiken skall samtidigt inte överdrivas då det är mönster i materialet som är det 

intressanta för undersökningen, snarare än konkreta uppgifter kring vissa specifika arkiv. 

     I kategoriseringsfasen avses sedan personarkiven klassificeras utifrån materialets roll som 

minnesresurs ur ett samhälleligt perspektiv. I detta fall kommer indelningen att utgå ifrån 

arkivbildarnas yrken, som avgör vilken samhällssektor arkiven anses representera. Att valet 

har fallit på just arkivbildarnas yrken som indikatorer för personarkivens minnesfunktion har 

flera orsaker. En av dessa är att personarkivens forskningsvärde ofta sammankopplas med 

arkivtypens förmåga att ge information som inte framgår av officiella handlingar, ett argument 

som i botten utgår från ett yrkesperspektiv. En annan minst lika viktig orsak har varit att 

yrkesindelning utgör ett relativt lätthanterligt verktyg där man kan behandla stora kvantiteter 

utan att man behöver gå igenom varje personarkivs innehåll, vilket hade varit allt för tids-

krävande. Att genomföra en sektorsindelning utifrån yrken som här avses är inte helt problem-

fritt och innebär i slutändan en förenkling av en betydligt mer komplex verklighet. Samtidigt 

bör resultatet trots detta kunna ge vissa indicier om vilken information personarkiven kan 

tänkas förmedla ur ett samhälleligt perspektiv. 

     Inom forskning och offentlig statistik har ett flertal olika yrkesklassificeringar och socio-

ekonomiska indelningar använts som analysverktyg. Hur dessa har sett ut har naturligtvis 

varierat genom åren men enligt pedagogikforskaren Mikael Börjesson kan man se en trend i 

att dessa har gått från att ha varit tämligen detaljerade, med ett flertal kategorier, till att inne-

hålla färre och mer inkluderande grupper.63 Av denna anledning kommer delstudien utgå ifrån 

en modell som brukar kallas Wicksell-Larssons yrkesklassificering, som nyttjades första 

gången i mitten på 30-talet av Sven Wicksell och Tage Larsson i den offentliga utredning de 

genomförde rörande svenska högskolestudenters sociala och ekonomiska förhållanden.64 

Modellen har sedan varit en av de mest utnyttjade i samhällsvetenskaplig forskning under 
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62 För en utförligare beskrivning hänvisas till Lars-Olof Welanders översikt om verkets tillkomst, struktur och 
innehåll. Se Welander 2006, sid.220ff. 
63 För exempel på olika kategoriseringar som har nyttjats under 1900-talet i svensk forskning se Börjesson 2005. 
Att utgå ifrån någon mer modern variant som exempelvis SCB:s Socioekonomisk indelning eller Svensk 
standard för yrkesklassificering hade knappast varit fruktbart, då fokus ligger på vad arkivens handlingar kan 
förmedla för information om den verklighet de skapades i, snarare än om exempelvis arkivbildaren hade ett yrke 
som kräver kortare högskoleutbildning.  
64 Wicksell och Larsson 1936, passim.



mitten av 1900-talet, vilket i kombination med att den använts som analysverktyg inom 

statens offentliga utredningar, bör tala för dess användbarhet.65 Att modellen dessutom är 

relativt grov i sina yrkeskategorier medför att den kan nyttjas även för moderna yrken, vilket 

är av stort värde för denna studie som sträcker sig över ett långt tidsperspektiv. Innan sektor-

erna presenteras närmare skall framhållas att undersökningen också inspirerats av den 

tolkning statistikern Sven Moberg gjort av Wicksell-Larssons modell i sin avhandling, då 

denna innehåller något fler yrkeskategorier än originalet.66       

      Med utgångspunkt i Wicksell-Larssons yrkeskategorier har, som nämnts tidigare, sedan i 

ett andra steg ett antal olika samhällssektorer identifierats enligt tabellen nedan (sidan 24).67 

Riksarkivets personarkiv kommer att delas in i dessa sektorer, och således framträder en bild 

av personarkivens funktion som samhällelig minnesresurs.

     En indelning av sådant slag är naturligtvis inte är helt oproblematisk. Ett personarkiv kan 

till exempel tänkas platsa i flera av nedanstående grupper samtidigt, eller av andra orsaker 

vara svårkategoriserat. I dessa fall görs en bedömning kring vilken faktor som torde utgöra 

den huvudsakliga anledningen till att det aktuella personarkivet bevarats vid Riksarkivet. Med 

stor sannolikhet kommer det också förekomma personarkiv vars innehåll egentligen inte har 

någon koppling till arkivbildaren annat än att personen ifråga överlämnat handlingarna till 

arkivmyndigheten. För att undvika att sådana arkiv, vilka i egentlig mening inte är person-

arkiv, inkluderas i undersökningen och andra rent felaktiga indelningar baserade på att arkiv-

material och arkivbildarens verksamhet inte överensstämmer, har den korta beskrivningen av 

arkivinnehållet i beståndsöversikten analyserats. Trots denna medvetenhet kring problemet 

och vidtagna åtgärder finns troligtvis ett fåtal arkiv som i slutändan är felkategoriserade enligt  

ovanstående problematik, något som dock inte bör påverka vare sig slutresultatet nämnvärt 

eller metodens validitet som helhet.        
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65 Börjesson 2005, sid.4.
66 Till exempel finns fem yrkeskategorier inom jordbrukssektorn i Mobergs variant gentemot originalets tre. 
Andra förändringar är att officerare har brutits ur akademikerkategorin och utgör en egen grupp hos Moberg, 
samtidigt som denne har tagit bort vissa kategoriers hänvisning till olika lönegrader och ersatt dessa med 
exempel på yrken istället. Jämför Wicksell och Larsson 1936, sid.25f. med Moberg 1951, sid.347f.   
67 Då Wicksell-Larsson enbart fokuserar på yrken har modellen fått kompletteras med sektorerna idrott- och 
föreningsssektor och politik, då man idag kan försörja sig som både exempelvis heltidspolitiker och 
idrottsutövare. Dessutom har ”kungliga arkiv” fått tillföras modellen då även kungligheter kan genera material, 
men aldrig finns med i några yrkesklassificeringar. 



Tabell 1. Identifierade samhällssektorer samt översiktliga bedömningsgrunder för studiens 
indelning av personarkiv

Idrott- och föreningssektor Industri-, hantverks- och 
teknisk sektor

Jordbrukssektor

Arkivbildare som antingen själva 
idrottat eller på annat sätt kan 
anses tillhöra idrottsrörelsen, samt 
arkivbildare som utgör 
representanter för övrigt 
föreningsliv.

Arkivbildare som verkat inom 
industri-, hantverks- eller teknisk 
verksamhet.

Arkivbildare vars sysselsättning 
kan kopplas till jordbruk, 
odlingsverksamhet eller liknande. 

Juridisk sektor Kultursektor Kungliga arkiv
Arkivbildare som kan knytas till 
domstolsväsendet eller på annat 
sätt kan sägas tillhöra ett juridiskt 
verksamhetsfält.

Arkivbildare som i någon form 
ägnat sig åt skapande eller 
konstnärlig verksamhet eller på 
annat sätt kan anses vara en del av 
den kulturella sfären. Företrädare 
för arkiv, bibliotek och museer 
tillhör också denna kategori.

Arkivbildare som varit regenter 
eller tillhört någon kunglig ätt. 

Massmedial sektor Militär sektor Offentlig förvaltning
Arkivbildare som kan anses 
utgöra företrädare för pressen på 
lokal eller nationell nivå.

Arkivbildare som verkat inom den 
militära sfären.

Arkivbildare som är knutna till 
offentlig förvaltning och som inte 
kan anses ingå i någon av de 
övriga kategorierna. 

Politisk sektor Privat tjänstesektor Religiös sektor
Arkivbildare som verkat som 
politiker eller partiarbetare. 

Arkivbildare som genom sitt yrke 
kan anses vara en del av den 
privata tjänstesektorn.

Arkivbildare som genom sin 
verksamhet kan anses utgöra 
representanter för en religion, 
trosuppfattning, ett religiöst 
samfund eller en församling.

Sjukvårdssektor Undervisningssektor Vetenskaplig sektor
Arkivbildare som genom sitt yrke 
bedrivit medicinsk verksamhet 
eller på annat sätt kan 
sammankopplas med vård och 
omsorg.  

Arkivbildare som verkat inom 
skolvärlden genom undervisning 
eller i form av ledarskap, samt 
övriga personer med pedagogisk 
anknytning.

Arkivbildare som ägnat sig åt 
vetenskaplig forskning som 
huvudsaklig syssla eller som på 
annat sätt kan knytas till den 
akademiska världen.   

   

Undersökningens tidsmässiga referensram

Då studien har för avsikt att undersöka eventuell förändring i Riksarkivets personarkivs-

hantering över tid, har den delats in i fyra olika tidsperioder för att möjliggöra komparation. 

Indelningen bygger i stora drag på den periodisering som forne Riksarkivarien Erik Norberg 

använder i sin omfångsrika studie av myndighetens historia åren 1846-1991, men har modi-

fierats något för att bättre passa denna undersöknings ramar.68 Detta har främst skett genom 

att indelningen har förlängts så att den sträcker sig fram till år 2002 istället för till 1991, samt 

att perioderna inte följer Riksarkivariernas ämbetsperioder fullt lika tydligt utan mer koncen-

treras till övergripande drag i myndighetens verksamhet. Att låta indelningen ta avstamp i 

Riksarkivets interna förhållanden kan vid en första anblick tyckas märkligt i en studie som 
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68 Norberg har för motsvarande tidsperiod som denna undersökning följande indelningar: 1901-1925, 1926-1950,  
1950-1979 och 1979-1991. Norberg 2007. 



ämnar placera myndighetens hantering av personarkiv i en större samhällelig kontext. Sam-

tidigt existerar inte nationalarkivet i ett vakuum, utan påverkas i allra högsta grad av externa 

händelser, som ger avtryck i myndighetens interna förutsättningar. Innan tidsindelningen 

presenteras närmare är det nödvändigt att påpeka att det inte är några vattentäta skott mellan 

perioderna, men att de ändå kan sägas illustrera olika skeden i myndighetens verksamhet.

     Undersökningens första tidsperiod omfattar åren 1901-1925 och representerar en tid som 

kan anses utgöra startskottet för det moderna Riksarkivet. Detta kännetecknas av att myndig-

heten, genom dåvarande Riksarkivarie Emil Hildebrands försorg, införde proveniensprincipen 

och den nya syn på arkiv som detta innebar etablerades inom arkivväsendet. Samtidigt stats-

fästes Riksarkivets roll som centralmyndighet med överinseende för hela det offentliga arkiv-

väsendet.69     

     Den andra perioden utgörs av åren 1926-1950, som Norberg framhåller som en kristid i sin 

skildring av Riksarkivets historia. Detta beror främst på dåliga ekonomiska förutsättningar 

med minskade anslag, och att Riksarkivet i sin dåvarande organisationsform var oförmöget att  

möta den ökande mängd av material som producerades av de allt fler statliga 

myndigheterna.70

    Nästa period sträcker sig från år 1951-1976 och representerar en tid då de enskilda arkiven 

riktades större uppmärksamhet i samhället. Samtidigt omorganiserades Riksarkivet, i takt med 

att den offentliga förvaltningen växte ytterligare, för att verksamheten skulle få ett större 

fokus på myndighetsservice. Man kan här skönja en brytpunkt som innebar en förskjutning 

där myndigheten gått från att i första hand varit forskningscentral för etablerade historiker, till 

att bli ett mer tillsynsinriktat slutarkiv för statliga myndigheter. Dessutom fick Riksarkivet 

större personella resurser än vad man haft tidigare.71    

     Studiens sista undersökningsperiod omfattar åren 1977-2002 och tar sin början då Riks-

arkivet fick en förändrad styrelseform genom att Statens arkivstyrelse inrättades. Styrelsen 

tillsattes av regeringen med syfte att föra arkiven och det övriga samhället närmare varandra, 

och bestod av två grupper av representanter; en med traditionell arkivkompetens och en med 

representanter med kunskaper från särskilt utvalda samhällsområden.72 Perioden karaktär-

iseras också av en ökad specialisering för de anställda, som ett led i myndighetens försök att 

renodla verksamheten genom olika omorganisationer.73 En annan viktig företeelse var till-
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69  Se Norberg 2007, sid.150f, 145-166. Näslund 2000, passim. 
70 Norberg 2007, sid.211-283. Se framförallt sid. 270ff.
71 Norberg 2007, sid.283-355. Malmsjö 2000, sid.43ff.
72 Malmsjö 2000, sid.45ff.
73 Tarkiainen 2003, sid.29.



komsten av arkivlagen där det tydligt markeras att offentliga arkivmyndigheter ges legitimitet 

att ta hand om enskilda arkiv om resurserna tillåter.74

Avgränsningar

Undersökningens tidsmässiga ramar utgörs, som tidigare framgått, av perioden 1901-2002. 

Att studien tar sin början just vid denna tid beror som sagt på att grunden för det ”moderna” 

Riksarkivet läggs vid denna tid. Vad det gäller studiens slutpunkt är denna inte lika fast för-

ankrad i Riksarkivets historia utan istället knuten till själva källmaterialet. På grund av att 

beståndsöversikten över enskilda arkiv endast innefattar leveranser fram till och med år 2002 

har det helt enkelt varit nödvändigt att sätta slutdatum då. En mer naturlig slutpunkt hade för-

modligen varit år 2009 då Riksarkivet och Landsarkiven blev en myndighet året efter och en 

ny centraliserad tid för det statliga arkivväsendet inleddes.

     Utöver den rent tidsmässiga avgränsningen har studien också begränsats till att endast om-

fatta hur Riksarkivet hanterat frågan kring insamlingsarbeten, strategier och diskussioner 

gällande myndighetens egna personarkiv. Eventuell verksamhet som kan kopplas till person-

arkiv som myndigheten bedrivit inom ramen för exempelvis Riksarkivets nämnd för enskilda 

arkiv eller andra former av ekonomisk stödverksamhet för olika arkivinstitutioner har, tillsam-

mans med annan utåtriktad verksamhet så som diskussioner i tidningar och facktidskrifter 

eller liknande, utelämnats. Orsaken är, utöver att det hade varit allt för tidskrävande för en 

studie av detta slag, att det är Riksarkivets interna personarkivshantering som är det centrala 

för undersökningen och inte hur man verkat för att påverka eller understödja andra arkiv-

institutioner i frågan. Det sistnämnda utgör ett så stort ämne att det förtjänar en egen under-

sökning för att kunna göras rättvisa.  

     Ytterligare en avgränsning för studien är att personarkiv som förvärvats genom Krigs-

arkivets försorg, som upphörde som egen myndighet 1995 och därefter blev en enhet under 

Riksarkivet, inte har inkluderats i undersökningen. Anledningen till detta är att ovanstående 

organisatoriska förändring främst var av ren administrativ karaktär och att Krigsarkivet trots 

detta kan sägas utgöra en självständig arkivinstitution oberoende av Riksarkivet i övrigt. På 

liknande grunder har också Sveriges Pressarkiv, som förstatligades 1974, utelämnats studien.
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4. Riksarkivets hantering av personarkiv
I följande kapitel kommer Riksarkivets hållning i personarkivsfrågan att diskuteras närmare. 

Framställningen följer de tidsmässiga perioder som utmålades i föregående kapitel som vart 

och ett avslutats med en sammanfattning av gjorda iakttagelser.  

1901-1925

Om man tittar närmare på Riksarkivets hantering av enskilda arkiv, och då i synnerhet person-

arkiven, visar källmaterialet att denna verksamhet inte var särskilt utbredd under perioden 

1901-1925.75 Någon riktad insamling eller inventering av enskilt material, likt dem Nordiska 

Museet och Krigsarkivet bedrev ungefär samtidigt med fokus på skråhandlingar respektive 

officersarkiv, framträder vare sig i verksamhetsberättelserna eller i protokollen.76 Visserligen 

genomfördes ett fåtal arkivbesök ute i landet, som när riksarkivarien under sin resa i Skåne år 

1920 också passade på att besöka Söfdeborgs slott för att studera det enskilda arkivmaterialet 

på säteriet, men någon utbredd uppsökande verksamhet från myndighetens sida var det 

knappast tal om.77 Istället verkar den utåtriktade verksamheten, utöver regelrätta inspektioner 

av offentliga arkiv, bestått av det riksarkivarien benämner som ”forskningsresor” i verksam-

hetsberättelserna. Dessa resor genomfördes av riksarkivets personal till andra länder i Europa 

och avsikten var, med några få undantag, primärt att inventera, lokalisera och skriva av hand-

lingar som var av intresse för svensk historia, för att på så sätt understödja historieforskning-

ens behov av källmaterial. År 1910 åkte exempelvis andre arkivarien Lewenhaupt för Riks-

arkivets räkning till Tyskland för att där fortsätta sina påbörjade forskningar efter ”handlingar 

af intresse för Sveriges historia, dels i tyska riksfurstliga och andra familjearkiv, dels i stats-

arkiven i Marburg och Aurich för att taga kännedom om där förvärvade brev från de äldre 

vasakonungarne”,  och redan år 1901 hade amanuensen Johan Axel Almquist genomfört en 

liknande inventering i de gamla baltiska provinserna, för att bara nämna några exempel.78 

Även om det som initierade resorna var att uppsöka de officiella statshandlingar som fanns 

utspridda i Europas arkiv medförde inventeringarna att man samtidigt spårade upp brev, 

notiser och dagböcker också från personer.  
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75 Om inte någon specifik hänvisning görs bygger detta kapitel på en genomgång av MRA 1901-1925 samt RA. 
Riksarkivets ämbetsarkiv, Äldre huvudarkivet och Byrå I, protokoll, A1:4. 
76 Personne 1968, sid.59f. Wallberg 1992, sid.10.
77 Riksarkivarien konstaterar under sin inventering att det finns ett flertal personarkiv från olika adelspersoner på 
slottet, det är dock oklart huruvida något av dessa hamnar på Riksarkivet. Söfdeborgs godsarkiv förvaras idag på 
Landsarkivet i Lund. För riksarkivariens resa i Skåne se MRA 1920 sid.192f.
78 Citatet är hämtat ifrån MRA 1910, sid.11. Almquists reseberättelse finns tryckt i MRA 1901. Den mest 
omfattande inventering som Riksarkivet bedrev under denna tid var forskningsresorna i Vatikanarkiven som 
genomfördes med jämna mellanrum tillsammans med representanter från övriga nordiska länder.  



      Under perioden förvärvade Riksarkivet, trots en blygsam utåtriktad verksamhet, en del 

personarkiv via gåvor eller testamenten från privatpersoner. I början av århundradet är 

gåvorna få och består mest av enstaka handlingar av mer ”historisk karaktär” tagna ur sitt 

sammanhang, ofta med en kombination av enskild och offentlig status. Det kan röra sig om 

enstaka brev mellan olika adelsmän i kronans tjänst, fullmakter eller arvshandlingar. Så 

småningom får myndigheten in större samlingar med material från olika adliga gods och 

säterier som innehåller handlingar från flertalet olika adelspersoner som haft kopplingar till 

den aktuella egendomen. Ofta verkar förvärven ha påbörjats som en deposition mellan Riks-

arkivet och den nuvarande godsägaren och efter hand ha övergått till en regelrätt gåva. Ett 

exempel är den så kallade Vijksamlingen, som bland annat innehåller personliga handlingar 

från medlemmar ur adelssläkterna Bielke, Horn och von Essen, som hamnade på Riksarkivet 

genom en deposition av bankiren Alfred Berg 1916, men åtta år senare omvandlades till 

gåva.79 Fram till år 1917 var gåvorna av ”extra ordinarie leveranser” dock ganska få till 

antalet men därefter verkar fler gåvogivare hittat till nationalarkivet. Vad detta beror på är 

svårt att svara på då inga särskilda åtgärder verkar ha föranletts av myndighetens personal för 

att öka inströmningen av personarkiv.

     Riksarkivet fick under denna tid inte bara in personarkiv via privatpersoner utan ett annat 

förekommande sätt var att de inkom från andra myndigheter genom arkivleveranser eller i 

form av gåvor eller byten. 1911 överlämnade exempelvis Kammarkollegiet en bunt med 

skrivelser med Gabriel Oxenstierna som mottagare, och Krigsarkivet överlämnade samma år 

några enstaka räkenskaper vars proveniensmässiga ursprung utgjorde Magnus Gabriel de la 

Gardie.80 Avsaknaden av uttalad förvärvsstrategi från Riksarkivets sida på personarkivs-

fronten medförde dock att vissa problem uppdagades kring vilken institution som skulle 

förvara handlingar efter olika personer. Ett tydligt exempel utspelar sig år 1917 då Riksarkivet 

av professorskan Ann-Margret Holmberg blev erbjudna att få köpa arkivhandlingar efter Nils 

von Rosenstein. Under ett möte mellan Riksarkivarien och förste arkivarierna den 10 oktober 

beslutar man att förvärva materialet. Beslutet var dock inte enhälligt utan förste arkivarien 

Almquist reserverar sig då han menar att materialet skulle erbjudas Uppsala universitets-

bibliotek istället, då övriga delar av Rosensteins arkiv återfanns där.81 Argumenten för detta 

framgår inte närmare av anteckningarna men man torde kunna anta att Almquist förespråkade 

både proveniensmässiga och forskningsunderlättande skäl.
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79 MRA 1916, sid.4. Collijn 1925, sid.258.
80 MRA 1911, sid.188f.
81 RA. Riksarkivets ämbetsarkiv, Äldre huvudarkivet och byrå I, protokoll 1917-10-10, A1:4. 



     Inköp av arkivhandlingar förekommer tämligen frekvent under perioden 1901-1925. Den 

före detta krigsarkivarien Bertil Broomé har i sin studie handskriftsamlarna och de svenska 

arkiven spårat hur arkivhandlingar, både privata och statliga, förvärvats och söndrats av 

samlare vilket, enligt författaren, försvårat en överblick av det samlade arkivbeståndet. 

Broomé beskriver hur bokauktioner var frekvent förekommande in på 1900-talet och en 

vanlig förvärvsväg för samlare.82 Riksarkivet verkar enligt källmaterialet både förvärvat 

direkt av enskilda säljare och via ovan nämnda bokauktioner. I början rörde sig inköpen i 

första hand om pergamentsbrev men efter en tid inhandlades också andra arkivhandlingar så 

som material efter olika personer. Inköpen består ofta av enskilda handlingar snarare än hela 

arkiv, vilket medför att material kunde splittras på flera institutioner och privata samlare. En 

förklaring till detta förfarande var att Riksarkivet sällan hade så mycket kapital som behövdes 

för större inköp, utan man fick helt enkelt koncentrera sig på det material man bedömde som 

mest betydelsefullt för historieforskningen. Många av de större samlingar som inhandlades av 

Riksarkivet vid denna tid kunde enbart göras tack vare att man fått hjälp från privata dona-

torer som fann materialet extra intressant och värdefullt att bevara.83 Ytterligare en faktor till 

varför större samlingar var svåra att förvärva via bokauktioner finner riksarkivarien Samuel 

Clason i att dessa var upplagda på ett sådant sätt att arkivhandlingarna var ”splittrade över ett 

flertal auktioner eller [vid] samma auktion över ett flertal nummer”, vilket enligt honom 

”hava omöjliggjort varje mera genomfört förvärv”.84 I några fall bedrev Riksarkivet också 

förvärv av arkivhandlingar från andra länder under perioden. På grund av krisen i Europa i 

världskrigets kölvatten fick myndigheten tillgång till arkivmaterial till ett fördelaktigt pris. 

Från Frankrike inhandlade man exempelvis år 1920 bland annat brev från Axel Oxenstierna 

och svenska diplomater och från Tyskland köptes handlingar från Herman Wrangel samma år. 

Trots att det verkar ha varit köparens marknad visar verksamhetsberättelserna att Riksarkivet 

ändå valde att i vissa fall att tacka nej erbjudanden från utlandet. Argumenten verkar ha varit 

att handlingarna inte var tillräckligt intressanta ur ett forskningsperspektiv, eller som riks-

arkivarien kommenterade förutsättningarna: ”även i andra fall hava handlingar från utlandet 

hembjudits, men utan att föranleda inköp, då deras intresse för svensk historia vid närmare 

undersökning befunnits ringa”.85
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82 Broomé 1977, passim.
83 När Riksarkivet skulle förvärva de så kallade ”Hammerska samlingarna”, som bland annat innehöll en hel del 
handlingar från enskilda personer, fick man exempelvis 15 000 kronor av direktören Gunnar Svensson samt 
ytterligare mindre gåvor från åtta privatpersoner och två firmor. MRA 1919, sid.12f. 
84 MRA  1919, sid.11.
85 MRA 1920, sid.194.



     Riksarkivets hantering av personarkiv präglades således under perioden 1901-1925 av 

institutionens nära koppling till historievetenskapen. Riksarkivarierna Emil Hildebrand och 

Samuel Clason var tidigare professorer i historia och som vetenskapsmän att betrakta som 

stränga empiriker och viktiga aktörer i vetenskapsfältets allt starkare fokus på källkritik.86 Av 

övrig personal hade i princip samtliga arkivarier och amanuenser antingen avlagt doktors-

examen eller licentiatexamen i historia.87 Myndighetens förvärv av extra ordinära handlingar 

var således föga förvånande av ”historisk karaktär” och ämnade att tillgodose historieforsk-

ningens behov. För personarkivens del fick detta konsekvensen att de handlingar som in-

kommer till myndigheten härstammar från höga tjänstemän inom statsmakten som primärt 

bevaras utifrån att de besitter statliga ämbeten och därav är av intresse för studier i politisk 

historia. Samlingarna är således att betrakta som hybrider mellan tjänstearkiv och regelrätta 

personarkiv. Som framgått ovan är det förvärvade materialet sällan kompletta arkiv utan 

spridda dokument där det är handlingens värde snarare än beståndets helhet som har varit 

avgörande för vad som skall tas om hand av institutionen. 

1926-1950

Under ett möte på Riksarkivet 1917 framförde riksarkivarien Samuel Clason att det ”med 

anledning av de för närvarande talrikt förekommande egendomsförsäljningarna” fanns risker 

för att ”i samband därmed arkivaliska bestånd kunde förstöras”. I protokollet noteras att 

mötesdeltagarna diskuterade ”olika utvägar att dels förkomma detta, dels vinna kännedom om 

på enskilda egendomar eller hos enskilda personer befintliga arkivaliska samlingar”.88 Tyvärr 

framgår inte vilka lösningar Riksarkivets personal hade tänkt sig i frågan, och som framgick 

av föregående avsnitt ägde inte någon särskild riktad insamlingsinsats mot de enskilda arkiven 

rum under Clasons ämbetsperiod. Men det är förmodligen inte allt för vågat att dra slutsatsen 

att fröet till en riktad inventering mot godsarkiv, och Riksarkivets första mot enskilda arkiv, 

går att skönja här. 

     Det skulle dock dröja fram till 1929 innan Riksarkivet tog sig an problemet med de en-

skilda arkivens skingrande i samband med godsförsäljningar på allvar, och tillsammans med 
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86 Hildebrand blev som historiker främst uppmärksammad för sin studie om Wallensteins förbindelser med 
svenskarna under trettioåriga kriget. Studien har av moderna historieforskare omnämnts som ett av 
genombrottsverken för kritisk historieskrivning i Sverige. Också Clason omnämns i liknande ordalag. 
Historikern Simon Larsson menar att den tidigare bilden av att ett historiografiskt epokskifte ägde rum i 
samband med att Lauritz Weibulls källkritiska undersökningar i början på 1910-talet måste nyanseras något då 
Clason i viss mån bedrivit liknande forskning redan före Weibulls publikationer. Larsson 2009, sid.322f. och 
Norberg 2009, sid.240ff.   
87 Se t ex Svensk rikskalender 1908, sid.91 och Sveriges stadskalender för året 1925, sid.126. 
88 RA. Riksarkivets ämbetsarkiv, Äldre huvudarkivet och byrå I, protokoll 1917-10-10, A1:4.  



Nordiska Museet påbörjade en omfattande inventering av herrgårdsarkiv runt om i landet.89 

Visserligen hade Riksarkivet som bekant genomfört några sporadiska besök ute på olika 

herrgårdar i landet redan tidigare, som till exempel när arkivrådet Brulin i samband med en 

privat vistelse i Floda socken år 1927 fick i uppdrag av riksarkivarien att samtidigt undersöka 

arkivbeståndet på Julita gård, eller när andre arkivarien Sjödin året efter gjorde en tjänsteresa 

till Tidö och Bergshammar med motsvarande syfte, men det var först nu som besöken 

formaliserades och gjordes med ett tydligt fokus mot en särskild arkivgrupp.90 Den första 

etappen av inventeringen var främst koncentrerad till Norra Tjust härad i Kalmar län där 

förste arkivarien Enblom under en vecka besökte 14 herrgårdar. Riksarkivarien framhåller 

senare i verksamhetsberättelsen för året att inventeringen ”var ur arkivsynpunkt mycket 

givande” och man lyckades på personarkivsfronten bland annat lokalisera familjearkiv från de 

adliga släkterna Lybecker och Stackelberg med handlingar från 1700-talet. Även om det var 

godsen som objekt som stod i centrum för inventeringen innebar den tillika att man 

lokaliserade flera personarkiv ute på herrgårdarna. I Riksarkivets protokoll omnämns, då 

någon skall göra en resa till ett säteri, att man skall ”taga kännedom om därstädes 

förekommande familje- och gårdsarkiv”. Det vill säga man koncentrerar sig inte bara 

godsarkiven utan också på hand-lingar efter personer knutna till godset.91

     Under de närmsta åren efter 1929 fortsatte Herrgårdsinventeringen i en snabb takt och 

källmaterialet är fullt av notiser från olika arkivbesök på gods runt om i landet. Exempelvis 

gjordes under år 1930 ett 40-tal arkivbesök på olika gods i Norra Roslagen, Tjust, Stockholms 

län, Uppsala län, Östergötland och Södermanland och året efter tog man sikte på Skaraborg, 

Värmland och fortsatte den påbörjade inventeringen i Roslagen.92 Utöver godshandlingarna 

ges många exempel på att man återfinner handlingar efter personer och släkter i herrgårdarnas 

gömmor. Huruvida Riksarkivet förvärvar något av detta material eller om det blir kvar på 

godset är svårt att svara på. Källmaterialet är inte tillräckligt detaljrikt för att dra några säkra 
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89 MRA 1929, sid.6f.
90 RA. Riksarkivets ämbetsarkiv, Äldre huvudarkivet och byrå I, protokoll 1927-08-24, 1928-05-21 A1:5. 
Brulins besök omnämns också i MRA 1927, sid.6. Om ingen särskild hänvisning görs bygger stycket om 
Riksarkivets personarkivshantering under perioden 1926-1950 på MRA 1926-1950 och RA. Riksarkivets 
ämbetsarkiv, Äldre huvudarkivet och byrå I, protokoll, A1:5-7. 
91 Historikern och arkivlektorn Göran Samuelsson har i en artikel med fokus på dokumenthanteringen bland 
svenska gods, bland annat diskuterat begreppet godsarkiv. Samuelsson menar att begreppet är problematiskt och 
att denna typ av arkiv har haft en oklar, både inre och yttre, proveniensmässig avgränsning. Detta har fått 
konsekvensen att den forskare som är intresserad av att studera gods och jordbruk i det agrara Sverige måste 
detaljstudera arkivförteckningarnas anmärkningskolumner eller rent av beställa fram volymer för att kunna få en 
bild av vad som finns bevarat efter olika gods. Samuelsson påpekar också att godsarkiven bör kategoriseras 
tillsammans med näringslivsarkiv och inte, som är fallet idag, med person- och släktarkiv, då jordbruken är att 
betrakta som en näringsverksamhet. Se Samuelsson 2010.
92 MRA 1930, sid.9ff. MRA 1931, sid.5ff.



slutsatser i frågan, men man kan konstatera att bland notiserna om extra ordinarie leveranser i 

verksamhetsberättelserna syns kontinuerligt handlingar efter adelspersoner. Deras eventuella 

samband med de inventerade områdena går dock inte att säkerställa inom denna studies ramar. 

Samtidigt syns flera godsarkiv bland de handlingar som överlämnats som deposition till Riks-

arkivet vid denna tid.  

      Perioden 1926-1950 var för Riksarkivet, precis som den övriga statsförvaltningen, en tid 

präglad av statsmaktens allt sämre finanser. Detta, i kombination med en ökad arbetsbelast-

ning och oförändrade personella resurser, medförde att myndigheten så småningom inte 

kunde göra lika omfattande utåtriktade insatser som man hade önskat, och i samband med 

krigsutbrottet hejdades inventeringen av herrgårdsarkiv helt.93 Samarbetet med Nordiska 

Museet var dock inte den enda inventeringsverksamhet Riksarkivet ägnade sig åt under denna 

tid. 1935 blev man av den nybildade Genealogiska föreningen inbjuden till att delta i en 

liknande inventering med fokus på ”gårds och andra privatarkiv”. Tanken var först att Riks-

arkivet enbart skulle ha en representant i den kommitté som bildades för ändamålet, men 

myndigheten kom istället att få huvudansvar för hela aktionen och genomförde regelrätta 

arkivbesök.94 Omfattningen och resultatet av denna inventering är dock svår att säkerställa då 

källmaterialet enbart omnämner ett par inventeringar i Gästrikland och Södermanland, där 

man bland annat återfunnit handlingar efter representanter för bondeståndet vid riksdagar 

under början av 1800-talet.95 

     Generellt sett kan man överlag skönja en mer utåtriktad hållning av Riksarkivet vad det 

gäller personarkivsfrågan, än under föregående period. Det är fortfarande inte tal om någon 

regelrätt insamling av personarkiv eller liknande, men man agerar mer aktivt än vad man gjort 

tidigare. Exempelvis får arkivarien Wearn i uppgift att under en privat resa i Västergötland 

passa på att genomföra ett besök på Stallerhult för att där undersöka de handlingar som den nu 

avlidne riksdagsmannen Carl Persson efterlämnat.96 Ytterligare ett exempel på detta för-

ändrade synsätt utspelar sig 1935 då Riksarkivet genom dagspressen fått uppgift om att det 

skulle finnas arkivhandlingar bevarade som tillhört hovmarskalken C. F. Hammarhjelm, och 

man ger då Waern i uppgift att ”företaga efterforskningar efter dessa handlingar”. Waern ger 

sig ut på en resa för att spåra materialet där han bland annat besöker Hammarhjelms gamla 
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93 MRA 1933 sid.6f. MRA 1944, sid.2f.
94 MRA 1935, sid.5. RA. Riksarkivets ämbetsarkiv, Yngre huvudarkivet, handlingar ordnade efter 1966 års D/D-
plan F1a:29, dnr. 1966:7, X.
95 MRA 1937, sid.9.
96 RA. Riksarkivets ämbetsarkiv, Äldre huvudarkivet och byrå I, protokoll 1927-05-02 A1:5.



egendomar Nynäs, Sjötorp och Krontorp och finner då åtskilliga arkivfragment från Hammar-

hjelm och andra adelssläkter.97 

     Precis som under föregående undersökningsperiod förekommer så kallade ”forsknings-

resor” av Riksarkivets personal med fokus på att lokalisera intressant källmaterial. Utöver den 

redan tidigare påbörjade ”Vatikan-expeditionen” inleds av Riksarkivet ytterligare en större 

inventering som kom att pågå i flera år, denna gång med ryska arkiv på agendan och Moskva 

som undersökningsort. Fokus är precis som vid tidigare forskningsresor att insamla, inventera 

och reproducera handlingar som är av intresse för förståelsen av den svenska historien.98

     Vad det gäller förvärv till Riksarkivet av personarkiv förekommer det konsekvent gåvor av 

denna typ av handlingar till myndigheten från privatpersoner eller via sterbhus. Fortfarande 

verkar det, utifrån vad man kan utläsa av verksamhetsberättelserna, i många fall enbart röra 

sig om enstaka handlingar, som exempelvis när studenten Thomasson 1945 lämnar in fyra 

kungliga brev skrivna till Thomas Larsson under 1600-talet eller när genealogen Ahlström 

1933 skänker ett brev skrivet av Lars Fleming 1662.99 Samtidigt finns det också många 

undantag; 1950 överlämnade exempelvis Fredrik Sebarts sterbhus vad som kom att bli 27 

volymer med handlingar rörande Sebarts tid som predikant i Berlin.100 

     Men det var inte bara gåvor av enskilt material som fortsatte inkomma till Riksarkivet, 

utan man bedrev också precis som tidigare inköp av arkivmaterial. Förvärvsstrategin ger sken 

av att ha varit ungefär densamma som under 1900-talets början. Stora delar av inköpen verkar 

ha bestått av enstaka dokument som funnits historiskt värdefulla, och som i inte allt för få fall 

också verkar splittrats från övrigt material och på så sätt ha mist sin proveniensmässiga kon-

text. I de fall som myndigheten önskar göra större förvärv av handlingar är man även under 

denna tid ekonomiskt beroende av enskilda mecenaters gåvor, då den fond avsedd för inköp 

sällan gav tillräcklig avkastning. Det tydligaste exemplet på denna beroendeställning  utspelar 

sig förmodligen när Riksarkivet förvärvar den omfattande Bergshammar-samlingen, som 

innehåller en stor mängd handlingar efter personer, som aldrig hade varit möjligt utan den 

generösa gåva man fick av direktören Gustaf Werner.101                     

     Perioden 1926-1950 kan i mångt och mycket ses som en förlängning av föregående 25-

årsperiod vad det gäller Riksarkivets hantering av enskilda arkiv. Man bedriver fortfarande så 

kallade forskningsresor och inköp av arkivmaterial med fokus på vad som kan benämnas 
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”historiska handlingar”. Det som dock skiljer gentemot tidigare är att myndigheten på ett mer 

målinriktat sätt, genom herrgårdsinventeringen, samarbetet med Genealogiska föreningen och 

egen inventeringsverksamhet, bedriver en utåtriktad verksamhet mot enskilda arkiv. Det är 

som framgått inte tal om någon insamlingsverksamhet i första hand, även om det går att ana 

att vissa arkiv hamnar på Riksarkivet som en konsekvens av myndighetens handlande, utan 

primärt är det en inventering som genomförs. Även om inventeringens fokus inte i första hand 

är personarkiv utan godsarkiv kan man trots detta konstatera att den ger resultat också på 

personarkivsfronten.

1951-1976

Precis som tidigare forskning påpekat kan man också i denna undersöknings källmaterial 

skönja ett ökat intresse för de enskilda arkiven under början av efterkrigstiden. Runt om i 

landet genomfördes flera inventeringar av både offentliga och privata aktörer, med syfte att 

kartlägga eller insamla enskilda arkiv, och således försöka undvika förluster likt dem man 

upplevt genom krigets vindsröjningar.102 Exempelvis så påbörjade Stadsarkivet i Västerås en 

inventering i Västmanland 1958, Landsarkivet i Göteborg bedrev sedan 1954 en liknande 

inventering i Västsverige med fokus på alla typer av enskilda handlingar och Krigsarkivet 

spårade arkiv efter höga militärer.103 Det största projektet under denna tid var dock det som 

kom att gå under namnet ”Kommissionen för Riksinventering av de enskilda arkiven” som 

pågick under åren 1957-1966. Kommissionen genomförde dels egna inventeringar men 

fungerade också som en samordnande styrgrupp för den rådande inventeringsverksamheten i 

landet, där Riksarkivet kom att få en ledande roll.

     De enskilda arkivens utsatthet diskuterades vid flera tillfällen i media och facktidskrifter 

vid denna tid.104 Ett inlägg som kom att få stor betydelse var den dåvarande Stadsarkivarien i 

Stockholm Daniel Almqvists artikel i Historisk tidskrift 1948, där han pläderade för att tidig-

are insatser på denna front hade varit både otillräckliga och allt för sporadiska, varför en 

samordning måste ske innan det var försent. Därför tillsatte Historiska föreningen den 

kommitté som blev startskottet till ”Kommissionen för Riksinventering av de enskilda 

arkiven”, och Riksarkivet representerades där till att börja med av riksarkivarien Bertil 

Boëthius och Olof Jägerskiöld. Trots upprepade försök från Kommitténs och Riksarkivets 

sida att uppmärksamma statsmakten på behovet av att få till stånd en samlad inventering av 
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landets bestånd av handlingar från enskilda, visades ett svalt intresse för uppdraget.105 Visser-

ligen biföll riksdagen det allmänna beredningsutskottets utlåtande, där utskottet förklarade 

vikten av att detta material säkrades för historieforskningen, och framförde att en utredning i 

frågan skulle tillsättas.106 Utredningen blev dock aldrig av och kommissionen fick således inte 

någon uppbackning från centralmakten utan tvingades förlita sig på bidrag från Humanistiska 

fonden och Patriotiska sällskapet, vilket givetvis försvårade möjligheterna till långsiktig 

planering. 

     Tanken bakom Kommissionen för Riksinventering av de enskilda arkiven var primärt att 

man skulle spåra upp och registrera enskilda arkiv i hela landet, ge råd och hänvisningar till 

arkivägarna och sedan tillgängliggöra materialet för forskning. Från Riksarkivets sida 

framhöll man att kommissionens arbete också borde innefatta ett omhändertagande och 

förvarande av enskilda arkiv som ägaren antingen inte kunde eller ville ta hand om. Riks-

arkivets förslag fick dock aldrig genomslag, men kommissionen genomförde under de nio år 

den var verksam ett antal inventeringar runt om i landet, vars resultat presenterades i den egna 

skriften Bulletin.107 När staten inte beviljade kommissionen medel för att utöka sin verksam-

het, utan istället gav Riksarkivet vissa anslag för att samordna inventeringsverksamheten i 

landet och upprätta ett nationalregister över enskilda arkiv, fattade kommissionen ett princip-

beslut om sin upplösning 1966.108 För Riksarkivets del innebar detta att myndigheten fick 

statusen av en centralmyndighet också på den enskilda sidan. Genom omorganisationen 1966 

kom man att renodla den tredje sektionen till att enbart arbeta med enskilda arkiv, samtidigt 

som en nämnd tillsattes med uppgift att distribuera medel till olika inventeringsprojekt i 

landet.109 

     Idén om att Riksarkivet skulle förvärva personarkiv av nationellt intresse kan man, som 

visats vid genomgången av föregående perioder, i någon mån skönja redan tidigare genom 

myndighetens handlande, men det var egentligen först vid denna tid, genom sin nyvunna 

status på den enskilda sidan, som man började förmedla strategin i skrift. Myndigheten 

började helt enkelt att på ett aktivt sätt kontakta institutioner och privatpersoner som man 

bedömde ha personarkiv som bättre lämpade sig att förvaras på nationalarkivet. Ett exempel 

på detta förfarande går att skönja i det brev myndigheten skriver till Leksands kommun då 
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denna kommit över bondepolitikern Daniel Perssons personarkiv. Riksarkivet påtalar i skriv-

elsen att Persson tillhörde sin samtids politiska förgrundsgestalter och att hans verksamhet ”i 

mångt och mycket har rikshistoriskt intresse”, varför man avslutningsvis frågar om inte kom-

munen ”med hänsyn till Daniel Perssons insats i svensk rikspolitik skulle vilja överlämna 

[handlingarna] som gåva eller deposition till Riksarkivet.110 Överallt i den bevarade korre-

spondensen återfinns dessa hänvisningar till att det nationellt värdefulla arkivmaterialet 

lämpar sig bäst för förvaring på Riksarkivet. Detta förhållningssätt var också aktuellt mot 

andra statliga arkivdepåer, som man får anta hade möjlighet att erbjuda fullgott skydd för 

handlingarna, och egentligen torde ha legat närmare till hands rent geografiskt vid en deposi-

tion. I ett brev till Stig Klingspor på godset Råbäck i Västergötland skriver Riksarkivet att det 

kommit till deras kännedom att baronen Klingspor överväger att donera godsets handlingar 

till en offentlig arkivinstitution. Myndigheten föreslår då en uppdelning av handlingarna så att 

personarkiven översänds till Riksarkivet då de är av intresse för ”olika grenar inom rikshist-

orisk forskning” medan själva godsarkivet med dess ”intresse för den lokala forskningen 

närmast borde förvaras i Landsarkivet i Göteborg”.111

     Under perioden 1951-1976 hade Riksarkivet i stort sett upphört med insamlingar i utlandet 

genom”forskningsresor” och man koncentrerade sig istället på utåtriktad verksamhet på 

hemmaplan, genom ett flertal inventeringar och insamlingar. Myndigheten hade en bred 

ambition med dessa aktioner, vilket tog sig uttryck i att man återsökte arkivhandlingar efter 

aktörer inom hela den enskilda sektorn i allt från företag, föreningar och traditionella folk-

rörelser. Under denna tid genomför Riksarkivet också för första gången en riktad insamling 

med fokus enbart på personarkiv. Tanken var att kartlägga dagböcker, brev och andra privata 

handlingar efter personer som varit verksamma som statsråd under perioden 1900-1945, då 

den moderna politiska historieforskningen visat allt större intresse för denna typ av hand-

lingar. Tillvägagångssättet var tudelat, dels inventerade man det redan överlämnade arkiv-

beståndet hos andra minnesinstitutioner, och dels bedrev man uppsökande verksamhet genom 

att man kontaktade statsråden själva eller någon släkting i de fall vederbörande inte längre var 

i livet.112 Den bevarade korrespondensen från projektet ger vid handen att man primärt 

använde sig av en standardiserad mall för skrivelserna, som man visserligen justerade något 

beroende på mottagaren, men innebörden förblev den samma. Breven börjar med en kortare 
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inledning där Riksarkivet ”tar sig friheten att framställa en förfrågan rörande [X] arkiv”, där-

efter följer en kortare presentation av statsrådsinventeringen där man framhåller den ”utom-

ordentliga betydelse dylika privata arkiv kan äga för historisk och samhällsvetenskaplig 

forskning” och nämner att bland annat statsministrarna Arvid Lindman och Ernst Tryggers 

arkiv numera förvaras på Riksarkivet. Avslutningsvis hänvisar man till ”den betydelsefulla 

roll [X] har spelat i svensk politik” vilket således ”föranleder Riksarkivet att ställa frågan” 

huruvida vederbörande har någon kännedom om det finns några efterlämnade handlingar och 

var de förvaras. Syftet med myndighetens strävanden var således inte enbart att förvärva 

arkiv, även om det givetvis var eftersträvansvärt, utan också att lokalisera och registrera 

material som kunde vara av betydelse för forskningen. Att man i många fall arbetade i upp-

försbacke med insamlingen vittnar exempelvis det svarsbrev riksarkivarien Åke Kromnow 

fick på sin förfrågan om handlingar efter statsrådet Carl Hederstierna. Dennes släkting, direk-

tören Hans Hederstierna, meddelar att han måste lämna ett negativt besked på riksarkivariens 

förfrågan då hans farfarsfar beslutade att ”all efterlämnad korrespondens skulle brännas, 

vilket även gjordes efter [hans] farfar”.113 Alla förfrågningar var dock inte lika resultatlösa 

och RA-nytt redovisar att projektet, som pågick under åren 1966-1968, kom att generera flera 

nya personarkiv till Riksarkivet.            

     Trots egna ansträngningar hade Riksarkivet inte tillräckliga resurser för att inventera 

landets bestånd av enskilda arkiv, och myndigheten var således beroende av hjälp också från 

andra för att undvika att värdefullt källmaterial gick förlorat. Man försökte angripa problemet 

genom att bygga upp kontaktnät ute i landet där den egenproducerade tidskriften RA-nytt blev 

ett sätt att kommunicera och samverka med andra aktörer. I myndighetens skrivelser från 

denna tid ser man ständigt notiser som avslöjar dessa samverkansavsikter. I ett brev från 

arkivarien Ingemar Carlsson till Harald Stale tackar exempelvis Carlsson för de översända 

resultaten från den av Stale ledda inventeringen i Tjust härad. Han meddelar att ”Riksarkivet 

har för avsikt att genom propaganda och andra åtgärder i en riksomfattande kampanj söka 

stimulera intresset hos privatpersoner och organisationer för att tillvarataga och låta registrera 

eller till kulturvårdande institutioner överlämna sina arkiv”, varför man önskar fortsätta det 

etablerade samarbetet även i framtiden.114 Ett annat exempel återfinns i Carlssons skrivelse 

till adjunkten Fredriksson i Falköping, som enligt myndighetens informant skall åtnjuta stora 

kunskaper om privata samlingar i Mullsjö-trakten, där han framhåller att det är av vikt för det 
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statliga arkivväsendet att hålla kontakt med de privata krafter som ”känner, inventerar och 

bevarar de handskrivna källorna till en bygds historia”. Carlsson bifogar samtliga utgivna 

nummer av RA-Nytt med skrivelsen och en blankett ”för den händelse adjunkten har några 

uppgifter av avsett slag” som kunde vara av intresse för Riksarkivet.115 

     Ytterligare ett verktyg som Riksarkivet använde, för att få en bild av förekomsten av 

enskilt arkivmaterial ute i landet, var att man kontaktade aktörer som bedrev inventeringar 

med fokus på andra delar av kulturområdet och försökte få dem att i samband med detta också 

undersöka tillgången av arkivmaterial. På så vis kunde man på ett kostnadseffektivt sätt utan 

särskilt stora ansträngningar få indikationer på var man skulle koncentrera framtida insam-

lingar. Arkivrådet Jägerskiöld vänder sig till exempel år 1967 till redaktören för ”Slott och 

herresäten i Sverige” och undrar om inte artikelförfattarna kan, då de ändå skall besöka samt-

liga herrgårdar som omfattas av verket, meddela Riksarkivet om det finns släktarkiv eller 

godsarkiv där.116 Något svarsbrev finns inte bevarat bland de diarieförda handlingarna i äm-

betsarkivet, trots myndighetens avsikter, vilket skulle kunna tyda på att något samarbete inte 

kom till stånd i just detta fall.

     Riksarkivets allt större fokus på utåtriktad verksamhet på den enskilda sidan tillsammans 

med en ökad medvetenhet kring enskilda arkiv i samhället i stort, skulle kunna vara en för-

klaring till den stora mängd notiser om gåvor av personarkiv från privatpersoner som går att 

skönja i verksamhetsberättelserna vid denna tid. I allt större utsträckning verkar det nu primärt 

röra sig om regelrätta arkiv snarare än, som vi delvis sett under tidigare perioder, enskilda 

dokument. Ett annat fenomen som inte förekommit i så stor utsträckning tidigare, men som nu 

blir vanligare, är att arkivbildarna själva tar kontakt med Riksarkivet med en önskan att över-

lämna sina handlingar till nationalarkivet. 1973 kontaktar exempelvis professorn i musik-

vetenskap, Ingemar Bengtsson, Riksarkivet och frågar om myndigheten är villig att ta emot 

”diverse papper som utgöra en del av ett privatarkiv som [han] under årens lopp frivilligt och 

ofrivilligt ihopsamlat”.117 

     Riksarkivet bedriver fortfarande efter seklets mitt viss inköpsverksamhet av material 

knutet till personer. Förvärven, som verkar ha minskat lite i antal, ser i mångt och mycket ut 

som de gjort tidigare då det även vid denna tid rör sig om enskilda äldre ”historiska” hand-
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lingar efter främst adelspersoner som verkat i kronans tjänst. I många fall synes det röra sig 

om rena kompletteringsköp till arkivbestånd som myndigheten redan sedan tidigare förvarar. 

Bland inköpen ser man således naturligt nog inte samma spridning av personarkiv som man 

gör bland dem som inlämnas som gåvor.

     Sammanfattningsvis kan man således skönja en delvis ny bild av Riksarkivet och dess 

hantering av personarkiv under åren 1950-1976 gentemot tidigare undersökta perioder. Detta 

tar sig bland annat uttryck i att myndigheten på ett tydligare och mer aktivt sätt försöker knyta 

personarkiv till sig, vilka man bedömer vara av nationellt intresse, ofta med en hänvisning till 

att de då kommer den vetenskapliga forskningen bättre till gagn. Agerandet bör kunna för-

klaras med att man av statsmakten fått en särställning gentemot andra aktörer på den enskilda 

sidan, samtidigt som samhället i stort upplever ett större intresse för arkivtypen, vilket för-

modligen inte gått myndigheten obemärkt förbi. Riksarkivet transformeras således från att ha 

varit en arkivdepå bland många andra till att bli en nationaldepå för personarkiv som bedöms 

som extra intressanta ur ett nationellt perspektiv. Den mer aktiva rollen Riksarkivet bedriver 

på personarkivssidan går också att skönja i att man vid denna tid för första gången genomför 

en riktad insamling enbart mot personarkiv. Föga överraskande utgör insamlingsobjektet ett 

för Riksarkivet traditionellt intressant material i form av politikerarkiv. På en punkt kan man 

dock fortfarande se spår av föregående perioders förvärvsstrategier kring personarkiv, näm-

ligen i de fall där man bedriver inköp av arkivmaterial från privatpersoner eller institutioner. 

Inköpen kretsar således fortfarande kring enstaka ”historiska handlingar” från personer som 

verkat för kronan, och där gränsen mellan enskilt och offentligt material är svårdragen. 

1977-2002

Under 1900-talets senare del kom Riksarkivet att genomföra ett flertal olika projekt på den 

enskilda sidan knutna till inventering och insamling av personarkiv.118 År 1977 påbörjade 

man en riktad insats mot arkiv efter invandrare och invandrarorganisationer, grupper vars 

handlingar traditionellt sett inte letat sig till Riksarkivet. Bakgrunden till insatsen, enligt 

riksarkivarien Sven Lundqvist, var delvis att den invandringsvåg Sverige hade upplevt under 

de senaste tjugo åren, skulle medföra att många personer framöver skulle vilja veta mer om 

deras släktingars motiv till varför man påbörjade ett nytt liv i Sverige. Ytterligare ett skäl var 

att forskningen på senare tid börjat intressera sig mer för invandringsfrågor. Dessutom hade 
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Humanistisk-Samhällsvetenskapliga rådet påpekat att källäget efter invandrare var så oro-

väckande att det krävde omedelbara åtgärder för att undvika att samhället i framtiden skulle 

lida av betydande kunskapsluckor om denna företeelse. Projektet genomfördes rent praktiskt 

på så sätt att man först anordnade två stycken konferenser där man drog upp riktlinjerna för 

insamling och dokumentation av invandrarnas kulturer i Sverige. Därefter genomförde perso-

nal på Riksarkivet systematiska besök hos de olika invandrarorganisationernas centralorgan, 

för att ta upp arkivfrågan på agendan och spåra arkivmaterial. Riksarkivet försökte också in-

samla material genom olika brevutskick till organisationer och personer där man redogjorde 

för projektets syfte och påtalade arkivhandlingarnas forskningsvärde samt att de skulle kunna 

få ett fullgott skydd på Riksarkivet. Exakt hur länge projektet pågick går inte att utläsa av 

källmaterialet, förmodligen slutade det under 80-talets senare delar. Störst framgång utifrån 

vad som framgår i korrespondensen verkar myndigheten ha haft med att få in arkiv efter per-

soner från Baltikum.119 

     Ovanstående var dock inte den enda insamlingen av arkivhandlingar efter invandrare som 

Riksarkivet bedrev under perioden. Under åren 1995-2000 genomförde myndigheten ett annat 

liknande projekt som kom att gå under namnet ”Invandrarnas kulturarv”. Projektets huvud-

syfte var att ”genom kartläggning av arkiv, rådgivning och insamling sörja för att det privata 

arkivaliska arvet som har anknytning till invandrare/invandring skall bevaras för framtiden 

och bli en del av det nationella kulturutbudet”.120 Bakgrunden var även denna gång att man 

gjorde bedömningen att invandrarnas arkiv riskerade att gå förlorade, samtidigt som man sak-

nade en helhetsbild över källäget på området. Projektet var till en början främst inriktat på 

organisationer och föreningar, och Riksarkivet genomförde till exempel enkätundersökningar, 

arkivbesök och bedrev utbildning i arkivfrågor. Först under projektets tredje etapp (1997) 

breddades upplägget till att även innefatta en insamling av personarkiv. I samband med detta 

valde man också att inkludera nya målgrupper i form av judar, romer, sverigefinnar och 

samer, som utelämnats i de två första etapperna. Hur insamlingen av personarkiv gick till rent 

praktiskt från Riksarkivets sida i form av urval och kontaktformer framgår inte av materialet 

annat än att slutrapporten omnämner att man ”försökte övertyga” vissa personer att överlämna 

sina arkiv till myndigheten. Projektledaren Katalin Gere framhåller dock att insatsen i sin 

helhet var mycket tillfredsställande då man förbättrat förutsättningarna för arkivvård hos 

organisationer och enskilda, bidragit med en ordentlig kartläggning som ger en realistisk bild 
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119 Riksarkivets ämbetsarkiv, Yngre huvudarkivet, handlingar ordnade efter 1979 års D/D-plan, F1c:84, dnr 
1980:471, X2. MRA 1978-1979, sid.33.
120 Riksarkivets ämbetsarkiv, Yngre huvudarkivet, handlingar ordnade efter 1992 års D/D-plan, F1e:116, 
”Projektet invandrarnas kulturarv - slutrapport” (okänt diarienummer).



av källsituationen på området samt genom insamlingsarbetet kunnat ta emot ett flertal 

intressanta arkiv ur forskningssynpunkt.121  

      Ett annat område där Riksarkivet inte tidigare varit särskilt aktiv på personarkivsfronten 

men som man nu ägnade intresse var den religiösa sektorn. Myndigheten hade vid denna tid 

uppmärksammat att arkivmaterial från den enskilda sidan knutet till denna del av samhälls-

livet riskerade att gå förlorat, men man saknade egentlig uppfattning om hur utbrett problemet 

var.122 För att få bukt med detta inledde man under början av 80-talet en riktad insats mot den 

svenska missionsverksamhetens historia, som sedan kom att växa till att omfatta arkiv efter 

frikyrkorörelsen i stort. Enligt verksamhetsberättelsen avsåg man inledningsvis med engage-

manget att ”säkra svensk missionshistoria, både yttre och inre missionen, med särskild inrikt-

ning på de fria samfunden och organisationerna”.123 Att det var just missionsarkiven som 

hamnade i första rummet var knappast någon slump då Riksarkivarien Sven Lundkvist också 

var ledamot i svenska missionsförbundets styrelse.124

     Projektet kan sägas ha börjat genom att Riksarkivet genomförde en omfattande utställning 

som belyste den svenska missionshistorien. Utställningen, som omvandlades till en 

vandringsutställning, kompletterades därefter med en inventering och insamling av arkiv-

material från både samfund och personer med anknytning till frikyrkorörelsen. På person-

arkivsfronten var det främst missionärers och pastorers arkiv som ägnades intresse genom 

uppsökande verksamhet. Exempelvis skriver Riksarkivet, i ett av de många utgående breven 

till missionspastorer, att man är mycket intresserad av att få ta emot missionspastorn Birger 

Wälös personarkiv, då arkiven efter personer i hans position är få och att myndigheten utifrån 

rådande källäge endast delvis kommer kunna belysa denna del av rörelsen.125 Ovanstående 

kan ses som en olycklig konsekvens av att man på frikyrkosidan inte haft samma tradition av 

att inlämna handlingar till offentliga institutioner som sina kollegor inom svenska kyrkan.126 

Utöver skrivelserna verkar även själva vandringsutställningen i sig ha genererat nya person-

arkiv då ett flertal besökare med olika anknytning till frikyrkorörelsen hörde av sig och ville 

överlämna sina egna eller släktingars personarkiv.    
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121 Riksarkivets ämbetsarkiv, Yngre huvudarkivet, handlingar ordnade efter 1992 års D/D-plan, F1e:116, 
”Projektet invandrarnas kulturarv - slutrapport” (okänt diarienummer). Gere 1998, sid.48ff. För en översiktlig 
och informativ beskrivning av projektet se Gere 2010, sid.52ff.
122 Carlsson 2003, sid.91.
123 MRA 1980-1986, sid.33.
124 Riksarkivets ämbetsarkiv, Yngre huvudarkivet, handlingar ordnade efter 1985 års D/D-plan, F1d:52, dnr 
1985:720, 82. Detta samband har också påpekats av Ingemar Carlsson, se Carlsson 2003, sid.91. 
125 Riksarkivets ämbetsarkiv, Yngre huvudarkivet, handlingar ordnade efter 1979 års D/D-plan, F1c:116, dnr 
1983:1230, X2.
126 Riksarkivets ämbetsarkiv, Yngre huvudarkivet, handlingar ordnade efter 1979 års D/D-plan, F1c:167, dnr 
1984:1449, X2.



     Även om ovanstående genomgång visar att Riksarkivet vid denna tid började intressera sig 

för nya gruppers arkiv betyder det inte att man helt släppte de för verket mer traditionella in-

samlingsområdena. Arkiv efter politiker var något som man också under perioden 1977-2002 

ägnade ett stort intresse genom ett flertal insamlingsarbeten. 1980 påbörjade myndigheten ett 

projekt med fokus på arkiv efter personer som varit verksamma inom nationalsocialistiska, 

fascistiska eller nationalistiska partier under mellankrigstiden till efterkrigstidens första år. 

Insatsen motiveras med att det inom det politiska fältet är ”särskilt angeläget att arkiv be-

lysande så många åsiktsriktningar som möjligt säkras åt eftervärldens forskning”.127 Samtidigt 

fann man också viss oro i att handlingar efter dessa mindre partier och deras företrädare risk-

erade att gå förlorade redan inom en snar framtid. 

    På grund av att så många arkiv och handlingar redan vid insamlingstillfället var förlorade  

tvingades Riksarkivet att ta till en ny metod för att försöka säkerställa forskarnas framtida 

behov av källmaterial kring dessa rörelser. Det gick till så att man, i samband med att Riks-

arkivet kontaktade arkivbildarna och hörde om de ville överlämna sina personarkiv, också 

erbjöd dem möjlighet att berätta om sin politiska verksamhet. Riksarkivet var tydligt med att 

påpeka att det inte var frågan om några intervjuer i traditionell journalistisk mening, utan att 

syftet var att konstruera källmaterial med hjälp av så kallad ”oral history”. Frågorna skulle 

därför vara förutbestämda och av ”historiskt/samhällsvetenskapligt intresse” och intervju-

personen skulle alltid få prata till punkt, samtidigt som resultatet inte skulle klippas och 

endast ”tillhandahållas för seriös forskning på den intervjuades villkor”.128 Utifrån den 

bevarade korrespondensen verkar projektet inriktat på extrempartiernas åsiktsskapare endast 

ha pågått i ett par år, och det är svårt att se hur många som tog chansen att bli intervjuade 

utöver Nationalsocialistiska arbetarpartiets grundare Sven-Olov Lindholm. Däremot framgår 

att ett flertal av de tillfrågade överlämnade sina personarkiv.129 

     Ett annat projekt inriktat på personarkiv efter politiker var ”De borgliga regeringarnas 

historia 1976-1982” som påbörjades av Riksarkivet i mitten på 80-talet. Precis som namnet 

avslöjar var huvudsyftet med engagemanget att insamla personarkiv efter statsråd och andra 

centralt verksamma personer inom de borgliga regeringarna. I viss mån kan man kanske se 

projektet som en efterföljare till den under 50-talet genomförda ”statsrådsinventeringen”, 

också denna gång med färdiga standardbrev som sändes iväg till de potentiella deponenterna. 
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1980:2378, X2.
128 Se till exempel Riksarkivets ämbetsarkiv, Yngre huvudarkivet, handlingar ordnade efter 1979 års D/D-plan, 
F1c:84, dnr 1981:2384, X2.
129 MRA 1980-1986, sid.30.



Tiden mellan arkivhandlingarnas skapande och insamling för detta projekt var tämligen kort, 

något som Riksarkivarien Lundqvist framhöll berodde på flera saker. Han påtalade bland 

annat att han ”...iakttagit hur snabbt den historiska processen fortgår i våra dagar och hur den 

historiskt inriktade forskningen [...] i allt högre grad efterfrågat källmaterial och forsknings-

uppgifter från vår egen samtid”, varför det ”för riksarkivet som svenskt nationalarkiv innebär 

att det historiska källmaterialet måste samlas in på ett tidigare stadium än förr”. Samtidigt 

menade Riksarkivarien att politikerna, som en konsekvens av den ökade pappersmängden och 

genom täta byten av arbetsuppgifter, hade en tendens att göra sig av med handlingar i större 

utsträckning än tidigare. Han menade att detta krävde ett mer vaksamt nationalarkiv, vilket 

var anledningen till att Riksarkivet valde att kontakta samtida politiker och betona att man 

särskilt intresserade sig för handlingar innehållande de bakomliggande beslutsprocesser som 

aldrig framgår av de slutgiltiga handlingarna, men att man samtidigt givetvis tog emot övrigt 

material från politikernas verksamhet som kunde vara av intresse för samhällsvetenskaplig 

och historisk forskning.130   

     I slutet av 90-talet tog Södertörns högskola initiativ till ett forskningsprojekt om den 

svenska högerns historia med anledning av Moderaternas stundande hundraårsjubileum. Som 

ett led i detta arbete påbörjades också ett arkivprojekt av Riksarkivet där partiets källmaterial 

stod i fokus. Från början kretsade arbetet till att inventera och förteckna det material som 

tidigare inlämnats till Riksarkivet från partiet och dess företrädare för att underlätta forskning 

på området. Under år 2000 kom man dock att utöka projektet till att också, utöver mottagande 

av ytterligare handlingar från centralorganisationen, innefatta en insamling av personarkiv 

från betydande representanter från partiet. Det bevarade materialet från projektet är tämligen 

sparsmakat i Riksarkivets ämbetsarkiv vilket gör det svårt att dra några slutsatser om dess 

omfattning. Klart är dock att ett antal brev gick ut till ledande verksamma vid olika tider 

under 1900-talets senare hälft.131 

      Riksarkivets förvärvspolicy rörande enskilda arkiv hade vid denna tid ett uttalat nationellt 

perspektiv där man avsåg säkra arkivmaterial från olika delar av samhällslivet inom riket. Att 

handlingarna var av nationellt intresse var dock inte i sig självt ett skäl nog för ett mottagande 

av Riksarkivet, och för att undvika dubbelarbete skulle myndigheten ta emot material inom de 

områden där inte andra institutioner av hävd eller speciella åtaganden redan bedrev en fullgod 
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huvudarkivet, handlingar ordnade efter 1985 års D/D-plan, F1d:52.  
131 Riksarkivets ämbetsarkiv, Yngre huvudarkivet, handlingar ordnade efter 2000 års D/D-plan, F1f:13, dnr 
2000:737, 253. Romefors och Lundgren 1999, sid.33-45.



bevakning och insamling.132 Det är således ingen slump att Riksarkivets insamlingar mot 

politikerarkiv inriktades på företrädare på högerkanten av den politiska skalan, då arbetar-

rörelsen hade lång tradition av att själva ta tillvara på arkivhandlingar. Ett annat område där 

Riksarkivet stod tillbaka var arkiv efter vissa kulturpersonligheter som istället hänvisades till 

Kungliga biblioteket då institutionen ”satsat sina krafter och resurser på material om författa-

re, konstnärer och andra närliggande delar av det svenska kulturlivet”.133 

     Riksarkivets korrespondens vittnar om att det inkom en stor mängd personarkiv till myn-

digheten också utöver dem som innefattades av de riktade insatserna.  Man påtalar att grupper 

som traditionellt sett inte överlämnat sina handlingar till nationalarkivet börjar hitta till depån 

och bredden i materialet är överlag stor. Arkiven inkommer primärt som gåva eller deposition, 

och något aktivt köp av personarkiv, likt under tidigare perioder har inte kunnat spåras i käll-

materialet.

     Riksarkivets hantering av personarkiv under perioden 1977-2002 präglas framförallt av att 

myndigheten i större utsträckning än någonsin tidigare aktivt agerar på personarkivsfronten. 

Detta tar sig dels uttryck i att myndigheten bedriver ett större antal insamlingar än tidigare 

och dels i att tiden mellan handlingarnas skapande och insamling minskat drastiskt. Käll-

materialet visar också att man bedriver mer samtidsanalys än vad man gjort förut och låter 

strömningar i samhället och inom vetenskapen påverka vart man riktar sina huvudsakliga 

resurser, i form av inventering och insamling. Detta fäller dock inte ensamt avgörandet då 

resultatet också visar att Riksarkivariernas personliga intressen fortfarande, precis som i 

början av 1900-talet, i viss mån kan ha betydelse i denna fråga. Under perioden har Riks-

arkivet också breddat sitt intresseområde vad det gäller personarkiv, då man nu mer tydligt 

uppmärksammar arkivbildare också utöver de mer traditionellt intressanta insamlings-

grupperna i form av politiker och höga ämbetsmän. Noterbart är att Riksarkivet självt, genom 

att erbjuda arkivbildarna intervjuer, försöker generera nytt källmaterial på de områden där 

arkivbeståndet ensamt inte bedöms kunna avspegla den aktuella företeelsen till fullo.       
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5. Riksarkivets personarkivsbestånd
Om framställningen i föregående kapitel behandlade Riksarkivets agerande i personarkivs-

frågan över tid, skall detta kapitel mer beröra resultatet av myndighetens ansträngningar 

genom att koncentreras till det förvärvade personarkivsbeståndet som sådant. Avsnittet börjar 

med en kvantitativ genomgång med fokus på Riksarkivets förvärvsmetoder, för att därefter 

följas av en redogörelse av vilka personarkiv som bevarats för framtiden och när de för-

värvades.

Förvärvsmetoder       

Sammantaget har 1024 personarkiv identifierats hos Riksarkivet med hjälp av myndighetens 

beståndsöversikt. Som framgick av föregående kapitel nyttjade Riksarkivet ett flertal olika 

tillvägagångssätt för att förvärva personarkiv, och tabellen nedan visar antalet personarkiv per 

förvärvsmetod. Innan resultatet diskuteras närmare bör man framhålla att det saknas uppgifter 

om förvärvsmetod för 264 personarkiv. Att se något mönster i bortfallet är svårt då det rör sig 

om arkiv som tillvaratagits såväl i början som i slutet av undersökningsperioden och vars 

arkivbildare är från alla olika sektorer.134 Klart är dock att 62 av arkiven härhör från regenter, 

där man kan anta att handlingarna aldrig aktivt förvärvats utan mer eller mindre funnits i 

statens ägo hela tiden.

Tabell 2. Antalet personarkiv per förvärvsmetod 
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Anm: Med begreppet ”av institution” avses att arkiven överlämnats från antingen en myndighet, organisation, 
institution eller liknande. I kategorien ”tillvarataget av Riksarkivet” ingår personarkiv som hamnat hos 
myndigheten på ett flertal olika sätt, till exempel genom långlån som blivit permanenta, upphittat eller utbrutet 
arkivmaterial etc.
Källa: Carlsson, Ingemar: Riksarkivets beståndsöversikt (del 8), Enskilda arkiv: person-, släkt och gårdsarkiv 
(del 1-3); Stockholm 2006.      
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Föga förvånande, med tanke på att personarkiv är ett resultat av enskilda individers verk-

samhet, har Riksarkivet förvärvat största delen av sina personarkiv genom att de överlämnats 

från privatpersoner. Totalt rör det sig om 398 arkiv som inkommit på detta sätt, och inte allt 

för sällan är det en nära släkting till arkivbildaren som står antecknad som gåvogivare.135  

     Som framgår av tabellen ovan har personarkiven i 130 fall överlämnats till Riksarkivet av 

arkivbildaren själv, vilket gör detta till det näst vanligaste förvärvssättet. Värt att framhålla är 

att de arkivbildare som har överlåtit sitt material till Riksarkivet efter sin död, genom testa-

mente eller särskild uppgörelse, också räknats till denna kategori. En närmare granskning av 

de överlämnade arkiven visar ingen grupp som direkt överrepresenterad, även om politiker 

och forskare kan sägas vara de flitigaste arkivlämnarna. Däremot framgår tydligt att det är 

först under perioden 1951-1976 som det börjar bli vanligt att arkivbildarna själva överlämnar 

sina handlingar till Riksarkivet, vilket bekräftar de observationer som gjordes i den kvalitativa 

delundersökningen. De allra flesta personarkiven har trots detta överlämnats under perioden 

1977-2002, vilket förmodligen kan kopplas samman med att myndigheten vid denna tid både 

breddat sitt perspektiv på personarkivssidan och genomfört ett flertal insamlingar av person-

arkiv med fokus på samtida material.  

     Tabellstapeln ”av institution” syftar till de arkiv som har överlämnats till Riksarkivet av 

någon institution, organisation, myndighet eller liknande. Som framgår utgör detta förvärvs-

sätt endast en liten del av det totala beståndet och en närmare granskning visar att det är först 

under 1900-talets andra hälft som arkiven överlämnas av institutioner i någon större utsträck-

ning. Eventuellt kan förfarandet kopplas samman med att det är vid denna tid som Riksarkivet 

blir centralmyndighet även på den enskilda sidan och att tydliga gränser mellan institutioner-

nas intresseområden hunnit växa fram.

    I föregående kapitel framgick att Riksarkivet under i stort sett hela undersökningsperioden 

bedrivit inköp av personarkiv i någon utsträckning. Med hjälp av beståndsöversikten har 47 

arkiv identifierats som förvärvade via antingen köp eller byte. Förvärvsmetoden har, även om 

den förekommit under lång tid, således utnyttjats endast i liten skala. En genomgång av själva 

arkiven visar  att det nästan uteslutande handlar om äldre material efter höga militärer och 

ämbetsmän i kronans tjänst. Ett par arkiv avviker från denna generalisering, men också den 

kvantitativa delstudien stödjer tesen att Riksarkivets inköp inte har kretsat kring samtida 

personarkiv, utan främst kan sägas ha bedrivits med inriktning mot ”historiska handlingar”.   

46

135 Lägger man till de arkivbildare som själva har överlämnat sina handlingar, och som utgör en egen kategori i 
denna studie, blir siffran ännu högre, då hela 528 av arkiven kan härledas till att ha förvärvats på detta sätt. 



     Diagrammets två sista kategorier, ”depositioner” och ”arkiv tillvaratagna av Riksarkivet”, 

representerar båda få förvärv till antalet, med 59 respektive 47 arkiv. De arkiv som står an-

tecknade som depositioner kan nästan uteslutande härledas till Baltiska Arkivet, som är en 

stor deposition med personarkiv efter baltiska medborgare. Det finns förmodligen ytterligare 

personarkiv som överlämnats från privatpersoner och institutioner där äganderätten utgörs av 

en deposition, men dessa ingår således inte i denna kategori då arkiven inte noterats som 

deposition i beståndsöversikten. Det material som ”tillvaratagits” av Riksarkivet utgör en 

brokig samling av personarkiv dit till exempel långlån som blivit permanenta, material som 

utbrutits ur andra arkiv eller handlingar som tillvaratagits på grund av medarbetares död 

räknas. Att dra några direkta slutsatser av innehållet i denna kategori är mycket vanskligt, då 

den bakomliggande orsaken till förvärvet sällan kan härledas till ett aktivt agerande utan mer 

styrts av tillfälligheter. 

Personarkiven som minnesresurser       

Denna delstudie ämnar som sagt att försöka illustrera sammansättningen av Riksarkivets 

personarkivsbestånd och belysa de omhändertagna personarkivens funktion som minnes-

resurser ur ett samhälleligt perspektiv. Även om forskningsvärdet och förmågan som 

minnesresurs inte nödvändigtvis behöver ha ett absolut samband med antalet arkivbildare 

inom ett fält, bör man dock kunna anta att fler arkivbildare inom ett område också torde ge en 

större kvalitativ bredd och bättre representativitet. Sammanställningen på sidan 48 utifrån en 

sektorsindelning skall betraktas som ett bland flera potentiella sätt att belysa personarkivens 

minnesfunktion.    

      En kategorisering av det slag som nyttjas i denna uppsats för att granska personarkiven 

som minnesresurser innebär per automatik att man gör en teoretisk förenkling av verklig-

heten. Som en konsekvens av detta har elva arkivbildare inte kunnat inplaceras i någon av de 

sektorer som står till buds, och har därför lämnats utanför undersökningen. I fem av fallen är 

arkivbildarna adelskvinnor som står antecknade med sin adliga titel i form av grevinna eller 

friherrinna. Då adelsfruarna historiskt sett inte hade någon officiell sysselsättning utan primärt 

verkade på godset och i lokalsamhället, blir de svåra att placera in i någon av kategorierna.136 

Ett alternativ för att lösa detta hade kunnat vara att låta makens sysselsättning fälla avgörandet 

även för under vilken sektor frun skulle kategoriseras. Detta skulle dock varit föga fruktbart 

då det säger mer om adelsdamens sociala status och samhällstillhörighet, än om arkivets funk-
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tion som minnesresurs. Ett liknande, men kanske mer modernt exempel, är arkivbildaren 

Paulina Callmer som står antecknad som ”fru till regementsläkare”. Att placera arkivet under 

sjukvårdssektorn på grund av makens arbete är knappast rättvisande, varför det istället ute-

slutits ur undersökningen. Övriga arkivbildare som inte kunnat inplacerats har stått anteck-

nade som: finskt krigsbarn, ensamseglare, bedragare och socionom. Ingen av de tre först-

nämnda utgör yrken, vilket gör att dessa per automatik hamnar utanför den yrkesbaserade 

sektorsklassificeringen, och i socionomens fall är det svårt att med säkerhet avgöra vilken av 

kategorierna som varit den betydande faktorn för ett bevarande. Utöver ovanstående påträf-

fades också 63 arkivbildare som inte kunnat identifieras överhuvudtaget, samt elva arkiv som 

sorterades bort då innehållet talade för att det primärt rörde sig om samlingar. Det totala bort-

fallet utgör således i denna delstudie 85 av sammanlagt 1024 personarkiv, vilket gör att 

resultatet torde ha god täckning. 

 

Tabell 3. Antal personarkiv per sektor
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Källa: Carlsson, Ingemar: Riksarkivets beståndsöversikt (del 8), Enskilda arkiv: person-, släkt och gårdsarkiv 
(del 1-3); Stockholm 2006.
     

Föga förvånande är könsfördelningen ojämn bland de personarkiv som tagits emot av 

Riksarkivet och hela 86 procent av arkivbildarna är män. Orsakerna till detta är naturligtvis 

flera men en förklaring torde vara att män, framförallt förr men också idag, har varit över-

representerade på höga poster i samhället, samtidigt som myndighetens förvärvsprofil riktats 

mot just dessa grupper. Man bör därför vid tolkningen av resultatet vara medveten om att 

arkivminnet, för att återknyta till Randal Jimersons teoretiska begrepp, primärt representerar 

en manlig verklighet av det förflutna inom Riksarkivets personarkivsbestånd.     
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     Om man vänder blicken mot resultatet av sektorsindelningen framgår att de två största 

grupperna utgörs av offentlig förvaltning och politiker. Båda dessa fält är att betrakta som 

Riksarkivets kärnområden på personarkivssidan då de, som tidigare påpekats, ägnats stort 

intresse av myndigheten under hela undersökningsperioden. Att ansträngningarna också 

avspeglas i beståndsprofilen bör således ses som naturligt. Värt att poängtera är att det före-

kommer inomsektoriella strukturer som inte fångas upp av indelningen, så som att politiker-

arkiven främst representerar högerpartierna då Arbetarrörelsen genom sin egen arkivdepå 

fångat upp motsvarande arkiv på vänsterkanten. En närmare blick på arkiven efter personer 

verksamma inom offentlig förvaltning visar till exempel att det nästan uteslutande rör sig om 

statliga ämbetsmän med höga tjänster, vilket visserligen stämmer väl överens med myndig-

hetens förvärvsprofil mot arkiv av nationellt intresse.

     Med 105, 99 respektive 83 arkiv bör man kunna anse att Riksarkivet har god täckning i sitt 

bestånd också inom de vetenskapliga, kulturella och militära sektorerna. Akademiker, och då 

främst humanister, har haft en tradition av att överlämna sina handlingar till nationalarkivet, 

vilket förmodligen bygger på myndighetens traditionellt vetenskapliga anknytning. Mer över-

raskande är det då att beståndet består av så många arkiv från kulturpersonligheter och mili-

tärer med tanke på att andra institutioner, så som exempelvis Krigsarkivet och Kungliga 

biblioteket, inriktat sin verksamhet mot denna typ av arkiv, och Riksarkivet själva inte 

bedrivit någon riktad insats mot dessa sektorer. Tittar man närmare på själva arkiven inom 

kultursektorn framgår att en stor del av dessa kan knytas till ABM-yrkena, och då främst 

arkivsidan, men sektorn innehåller också andra yrkesgrupper så som författare, konstnärer och 

komiker. För de militära arkiven är det svårare att dra några slutsatser utifrån en närmare 

granskning av beståndet utöver att det är officersarkiv som bevarats. Eventuellt förekommer 

en viss tyngdpunkt på äldre material från 1600- och 1700-talet.

     I vad som skulle kunna benämnas som ett mellanskikt, med runt 50-75 arkivbildare 

vardera, återfinns kategorierna; privat tjänstesektor, religiös sektor, juridisk sektor och 

kungliga arkiv. Kring dessa sektorer bör man anse att Riksarkivet har ett tämligen brett 

underlag i sitt bestånd, även om dessa inte är riktigt lika väl representerade som de tidigare 

nämnda kategorierna. För de kungliga arkiven gäller dessutom något andra förutsättningar än 

för övriga fält, då antalet arkiv är begränsat till de få personer som åtnjuter kunglig börd. Det 

potentiella taket för denna sektor är redan i grunden betydligt lägre än för övriga, vilket man 

bör ha i åtanke då man tolkar resultatet. 

     Inom övriga sektorer i mellanskiktet är det endast mot den religiösa sektorn som Riks-

arkivet bedrivit riktad insamlingsverksamhet, men trots detta är både den juridiska och den 
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privata tjänstesektorn ganska väl representerade i beståndet. Vad detta beror på är svårt att 

svara på.        

     Om man istället vänder blicken mot de samhällsområden som inte är lika väl represen-

terade inom Riksarkivets personarkivssamlingar återfinns: jordbrukssektor, idrotts- och 

föreningssektor, industri-, hantverks- och teknisk sektor, massmedial sektor, undervisnings-

sektor och sjukvårdssektor. Spridningen mellan de sex sektorerna är som framgår av tabellen 

ganska stor. Gemensamt är dock att de innehåller mindre än 50 arkiv vardera. Det område 

som är allra sämst representerat är jordbrukssektorn som endast företräds av nio personarkiv, 

något som får anses förvånande med tanke på Sveriges jordbruksdominerade förflutna.137 En 

närmare granskning av själva arkiven visar att dessa består av tre ”godsägare”, två jordbruk-

are, tre agronomer och en arkivbildare som står antecknad som chef för jordbrukets utred-

ningsinstitut. Även om de mindre lantbrukarna säkerligen inte genererat lika mycket arkiv-

material som aktörer inom många andra samhällssektorer, visar både den kvantitativa och den 

kvalitativa delstudien att Riksarkivet inte ägnat något särskilt intresse för sektorn överlag.138 

Också inom industri-, hantverks- och teknisk sektor kan ses liknande tendenser, då sektorn 

inte fångats upp i någon större utsträckning av nationalarkivet, trots att den engagerat en stor 

del av befolkningen. Visserligen är kategorien något bättre företrädd än jordbrukssektorn med 

sina 32 arkivbildare, men något omfattande underlag i beståndet är det inte tal om. Att utröna 

orsaken till detta är givetvis vanskligt, en förklaring skulle kunna vara att sektorn har få arkiv-

bildare som är av ”nationellt intresse” och därför har negligerats av Riksarkivet. En annan 

skulle kunna vara att man inom denna sektor inte haft samma tradition och vilja att inlämna 

sina privata papper till en arkivdepå. Oavsett orsak uppvisar de arkiv som inlämnats till Riks-

arkivet inom industri-, hantverks- och teknisk sektor en stor bredd med handlingar från såväl 

brukspatroner och ingenjörer som fabriksarbetare och smeder.     

     Idrotts- och föreningssektorn utgör en kategori som i det närmaste helt saknas i Riks-

arkivets personarkivsbestånd. Idrottsrörelsen, liksom övriga organisationer och föreningar, 

engagerar och har engagerat, en stor grupp människor, och kan därför sägas vara en viktig 
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137 Under förindustriell tid var jordbruksdominansen närmast total i Sverige. Från mitten på 1800-talet och 
framåt genomgår dock Sverige en strukturomvandling där jordbruket sysselsätter allt färre. Enligt historikern 
Lars-Arne Norborg var 72 procent av den arbetsföra befolkningen knutna till jordbruket år 1870. Därefter sjönk 
siffran kontinuerligt till att år 1960 vara 15 procent. Detta kan jämföras med utvecklingen för offentlig 
förvaltning som sysselsatte 5 procent 1870, för att därefter stiga till drygt 15 procent år 1960. Störst ökning 
under denna tid gjorde emellertid industrin som i mångt och mycket övertog den arbetskraft som försvunnit från 
jordbruket, då detta effektiviserades. Se Norborg 1997, sid.21ff.
138 Vad det gäller traditionell storgodsdrift återfinns säkerligen en hel del material kring detta i personarkiv efter 
adelspersoner som i studien insorterats i andra sektorer med bakgrund i personernas ämbeten. Samtidigt skall 
man betänka att dessa personarkiv med största sannolikhet inte har bevarats av Riksarkivet för att de är goda 
källor till jordbrukshistorien, utan för att individerna har haft höga ämbeten. Utifrån detta perspektiv kan man 
fortfarande hävda att Riksarkivet inte ägnat jordbrukssektorn särskilt stort intresse.  



pusselbit för förståelsen av vårt samhälle. Av denna anledning bör man kunna anta att dess 

företrädares handlingar torde vara av intresse för ett nationalarkiv att insamla och bevara. Så 

har uppenbarligen inte varit fallet då endast femton arkivbildare kunnat härledas till denna 

sektor. Visserligen förekommer på många håll i landet föreningsarkiv som i sitt uppdrag tar 

hand om det lokala arkivmaterialet, men ett bevarande av de nationella aktörernas material 

saknas i Riksarkivets förvärvsstrategi. 

     Till undervisningssektorn räknas de aktörer som är knutna till utbildning eller utbildnings-

väsendet med undantag för eventuella forskare som i sitt akademiska uppdrag också under-

visar på universitet eller högskola och då räknas till den vetenskapliga sektorn. En snabb 

jämförelse mellan de båda sektorerna visar tydligt att undervisningssektorn inte kommer i 

närheten av den vetenskapliga vad det gäller antalet bevarade arkiv, då endast 27 stycken har 

tagits emot av Riksarkivet. Förklaringen till detta går förmodligen dels att finna i Riksarkivets 

nära relation till akademin och forskning och dels i att många aktörer i undervisningssektorn 

faller utanför myndighetens fokus på arkiv av nationellt intresse. Ungefär lika många person-

arkiv som i undervisningssektorn återfinns i sjukvårdssektorn, som också den kan sägas ut-

göra något av ett förbisett fält ur denna studies perspektiv.  Det bevarade arkivmaterialet 

representeras främst av ett antal överläkare, kirurger och läkare, medan övrig sjukvårds-

personal lyser med sin frånvaro. Ingen av de båda sektorerna har, som framgått av den 

kvalitativa delstudien, varit aktuella för något aktivt agerande från Riksarkivets sida, något 

som alltså också avspeglas i beståndet. 

      För den massmediala sektorn råder något andra förutsättningar än för övriga områden som 

placerat sig i botten av tabellen. Riksarkivet har själva enbart bevarat 39 arkiv från exempel-

vis journalister, pressfotografer, redaktörer och publicister, vilket ger sken av ett tämligen litet 

bestånd. Innehållet i pressarkivet, som övertogs av staten 1974 och faktiskt förvaras på Riks-

arkivet, går utanför denna studies ramar, men man kan anta att resultatet skulle bli något 

annorlunda i denna sektor om man betraktade det som en del av Riksarkivets ordinarie verk-

samhet.    

Riksarkivets förvärv av personarkiv i ett tidsmässigt perspektiv

Nedan presenteras, utifrån en granskning av beståndsöversikten, Riksarkivets förvärv av 

personarkiv över tid, och återigen bör det uppmärksammas att bortfallet är ganska stort. I 

vissa kategorier saknas uppgift om förvärvsår för nästan hälften av arkiven och totalt rör det 

sig om 316 arkiv, vars förvärvsår inte kunnat utrönas. Trots bristerna i materialet bör under-

laget vara så omfattande att man ändå kan se eventuella mönster i resultatet. 
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Tabell 4. Antalet förvärvade personarkiv under respektive tidsperiod   

Kategori 1901-1925 1926-1950 1951-1976 1977-2002 Bortfall
Idrott- och föreningssektor 0 0 2 6 7
Industri-, hantverks- och teknisk sektor 1 0 4 21 6
Jordbrukssektor 0 1 2 4 2
Juridisk sektor 1 5 4 18 20
Kultursektor 2 8 11 45 39
Massmedial sektor 0 1 4 22 12
Militär sektor 0 9 14 9 51
Offentlig förvaltning 12 12 20 41 53
Politisk sektor 8 10 25 51 31
Privat tjänstesektor 0 1 2 33 21
Religiös sektor 0 1 10 38 21
Sjukvårdssektor 1 1 2 12 8
Undervisningssektor 0 1 6 14 6
Vetenskaplig sektor 2 4 14 40 39
 27 54 120 354 316

Anm: Då det saknas uppgift om när de kungliga personarkiven förvärvades har denna sektor uteslutits ur 
tabellen.
Källa: Carlsson, Ingemar: Riksarkivets beståndsöversikt (del 8), Enskilda arkiv: person-, släkt och gårdsarkiv 
(del 1-3); Stockholm 2006.
     

Som framgått tidigare var Riksarkivets utåtriktade verksamhet mot enskilda arkiv tämligen 

begränsad under perioden 1901-1925 och någon riktad inventering eller insamlingsverksam-

het mot personarkiv förekom inte. Det bristande intresset för personarkiv från Riksarkivets 

sida avspeglas också bland förvärven då endast 27 personarkiv med säkerhet kan dateras till 

den aktuella perioden. Sammanställningen visar också att förvärven primärt var koncentrerade 

till personer verksamma inom politik eller offentlig förvaltning, vilket i mångt och mycket 

bekräftar den kvalitativa delstudiens slutsatser vad det gäller myndighetens intressesfär under 

perioden. För övriga sektorer verkar förvärven enbart handla om en eller högst ett par arkiv 

till antalet, och i sju av studiens femton sektorer förekommer inga tillskott överhuvudtaget. 

Sammantaget stärker resultatet bilden av personarkivshanteringen under början av 1900-talet, 

som främst koncentrerad till förvärv av enstaka historiskt värdefulla handlingar, snarare än 

hela personarkiv.

     Under perioden 1926-1950 visar tabellen att antalet förvärvade personarkiv har fördubblats 

gentemot föregående tidsmässiga nedslag. Även om siffrorna, vilket påpekats ovan, inte är 

exakta ger resultatet en indikation om att Riksarkivet vid denna tid ökat sitt förvärv av person-

arkiv något, trots om det fortfarande rör sig om en tämligen blygsam verksamhet. Eventuellt 

skulle ökningen kunna kopplas samman med att myndigheten genom godsinventeringen och 

samarbetet med Genealogiska föreningen bedriver en något mer utåtriktad hållning gentemot 

enskilda arkiv, men det är svårt att belägga utifrån det kvantitativa materialet. En närmare 

granskning av hur arkiven fördelats på de olika sektorerna visar att spridningen är något större 
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än tidigare, då alla grupper med undantag för idrott- och föreningssektor samt industri-, 

hantverks- och teknisk sektor finns representerade med minst ett personarkiv. Trots detta 

framgår dock tydligt att förvärven primärt är arkiv efter politiker, offentliga tjänstemän, 

militärer och kulturarbetare. Sammantaget kan man hävda, även om viss förändring har skett, 

att perioden 1926-1950 i mångt och mycket utgör något av en förlängning av föregående, där 

de personarkivshandlingar som tas emot av Riksarkivet fortsatt ansluter till områden som är 

av intresse för traditionell historievetenskaplig forskning.

     I den kvalitativa delstudien konstaterades att man kunde skönja ett ökat intresse för person-

arkiv hos Riksarkivet under efterkrigstiden, vilket stärktes ytterligare då Riksarkivet under 

perioden 1951-1976 också blev centralmyndighet på den enskilda sidan, med uttalade ambi-

tioner att förvärva material av nationellt intresse. Den mer aktiva hållning gentemot enskilt 

arkivmaterial som detta medförde avspeglas också i antalet dokumenterade förvärv av person-

arkiv under perioden. Totalt finns 120 förvärv från perioden i beståndsöversikten, vilket inne-

bär mer än en fördubbling gentemot föregående 25-årsperiod. Precis som vid tidigare nedslag 

ligger politikerarkiv och handlingar efter personer inom offentlig förvaltning i topp, och det är 

inte allt för vågat att anta att en stor del av politikerarkiven härhör från myndighetens insam-

lingsprojekt ”Statsrådsinventeringen”. Två sektorer som har ökat betydligt är den religiösa 

och den vetenskapliga sektorn. Vad som är anledningen till detta är svårt att svara på då 

myndigheten vid denna tid inte genomför några särskilda insatser mot områdena ifråga. I 

övrigt ser mycket ut som under föregående perioder där både militär sektor och kultursektor 

ligger förhållandevis högt, samtidigt som resterande fält representeras av några få arkiv 

vardera.                 

     En närmare granskning av antalet förvärvade personarkiv under studiens sista under-

sökningsperiod ger vid handen att hela 354 personarkiv överlämnades, vilket innebär en 

tämligen stor ökning. Även om delar av ökningen säkerligen kan förklaras i att bortfallet torde 

vara mindre för denna period då förvärven ligger närmare i tid, är det otvivelaktigt så att Riks-

arkivet förvärvar fler personarkiv än någonsin förr. Om man istället vänder blicken mot själva 

sektorerna framgår av tabellen att myndighetens förvärv uppvisar en större kvantitativ bredd 

än vad man gjort under föregående perioder. Riksarkivets bredare fokus på personarkiv har 

således slagit igenom också i beståndet, där fler sektorer än Riksarkivets traditionella för-

värvsområden uppvisar höga siffror. Områden som tidigare inte ägnats så mycket intresse, 

men som ökar markant i förvärvsantal är exempelvis industri-, hantverks- och teknisk sektor, 

privat tjänstesektor, religiös sektor och vetenskaplig sektor. Samtidigt skall framhållas att 

resultatet också visar att myndigheten inte på något sätt har övergivit de tidigare intresse-
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områdena, så som exempelvis politisk sektor, offentlig förvaltning och kulturell sektor. Man 

kan säga att Riksarkivet gått från ett spetsat bestånd med fokus på ett fåtal områden, till att på 

senare tid via sina personarkiv kunna visa upp en bredare bild av samhällets verksamheter.

     Som framgick av den kvalitativa delstudien genomfördes under åren 1977-2002 ett flertal 

insamlingar med syfte att förvärva bland annat personarkiv. Att med säkerhet säga att eventu-

ella ökningar i beståndet är en direkt konsekvens av dessa ansträngningar är givetvis 

vanskligt. Vad man däremot kan konstatera är att Riksarkivet gått från att förvärva 10 person-

arkiv inom den religiösa sektorn under föregående 25-årsperiod, till att under denna inför-

skaffa 38 arkiv. Inom den politiska sektorn går också att skönja ett liknande mönster med en 

fördubbling av antalet arkiv, vilket mycket väl skulle kunna bero på de tre insamlingar man 

genomför inom fältet. Vad det gäller arkiv efter invandrare, som stod i fokus för två insam-

lingar under perioden, kan inte den yrkesbaserade sektorsindelning som här nyttjas ge svar på 

huruvida denna typ av arkiv ökade under perioden. Resultatet ger dock överlag en indikation 

om att Riksarkivets insamlingar verkar ha varit framgångsrika.
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6. Sammanfattande diskussion
Den här uppsatsen har behandlat hur Riksarkivet, trots avsaknaden av tvingande juridiska 

bevarandekrav, agerat i frågan kring bevarandet av personarkiv och hur detta i sin tur har 

avspeglats i arkivinstitutionens beståndsprofil under perioden 1901-2002. Ämnet är av 

intresse då tidigare forskning, som framgick i inledningskapitlet, främst koncentrerats till 

ordnings- och förteckningsprinciper eller frågor kring personarkivens användningsområden 

för forskarsamhället, snarare än hanterings- och bevarandeaspekter. Att undersöka arkiv-

samfundets överväganden och beslut i olika frågor är dessutom av vikt för att i ett större 

perspektiv försöka förstå hur ett samhälle värderar information, väljer att konstruera sin 

historia och formar det kollektiva minnet. 

     Undersökningens teoretiska ramverk, som presenterades i kapitel 2, har utgjorts av de 

tankar som framhållits på senare tid av ett flertal historiker och arkivvetare och som bygger på 

att arkiven inte är neutrala förmedlare av historien, utan aktivt formas av den rådande tids-

andans idéer och förutsättningar. Med detta sätt att se blir arkivarierna, genom sina ageranden 

och ställningstaganden, viktiga aktörer i konstruktionen av det förflutna. En annan viktig 

teoretisk utgångspunkt har varit Randal Jimersons tankar om hur de olika minneskategorierna; 

kollektivt minne, personligt minne, arkivminne och historiskt minne, interagerar med var-

andra för att forma vår förståelse av det förgångna.      

     På ett metodologiskt plan har studien, vars förutsättningar utmålades i kapitel 3, utgjorts av 

två delar. En kvalitativ som sökt svar på myndighetens agerande i personarkivsfrågan, och en 

kvantitativ som ämnat visa hur detta avspeglats i myndighetens personarkivsbestånd. Det 

empiriska underlag som har undersökts i den förstnämnda är myndighetens egenproducerade 

handlingar i form av protokoll, diarieförda handlingar, verksamhetsberättelser och tidskrifter. 

I den sistnämnda har källmaterialet bestått i Riksarkivets beståndsöversikt över person- släkt- 

och gårdsarkiv. För att möjliggöra komparation och skönja eventuell förändring över tid 

delades studien in i fyra tidsperioder: 1901-1925, 1926-1950, 1951-1976 och 1977-2002. 

Denna indelning tog avstamp i interna förhållanden gällande Riksarkivets historia och har 

inspirerats av det översiktsverk forne riksarkivarien Erik Norberg författat om myndigheten.   

     Resultatet visar att Riksarkivet under perioden 1901-1925 bedrev en tämligen begränsad 

verksamhet kring personarkiv, och några inventeringar eller insamlingsprojekt förekom inte 

överhuvudtaget. De få förvärv som Riksarkivet dock genomförde präglades av myndighetens 

nära koppling till historievetenskapen och bestod således mestadels av vad som skulle kunna 

kallas ”historiska handlingar” från höga tjänstemän inom statsmakten. Handlingarna bevara-

des primärt utifrån att skaparna innehade statliga ämbeten och därav var av intresse för råd-
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ande forskningsinriktning. Materialet utgjordes sällan av kompletta arkiv utan av spridda 

dokument där den enskilda handlingens värde, snarare än beståndets helhet, var avgörande för 

vad som skulle tas hand om av institutionen. Totalt identifierades 27 personarkivsförvärv 

under perioden som, med några få undantag, i samtliga fall härstammade från politiker eller 

personer som verkat inom offentlig förvaltning.

     Åren 1925-1950 kan liknas vid en fortsättning av föregående period då myndigheten 

genom exempelvis inköp eller forskningsresor koncentrerade sig på enstaka för historie-

forskningen viktiga handlingar. Man kan dock i viss mån skönja en större utåtriktad hållning 

från myndighetens sida, vilken tog sig uttryck i att Riksarkivet bedrev ett par inventeringar 

och genomförde ett antal andra arkivbesök med fokus mot adliga gods, eftersom denna arkiv-

typ ansågs hotad. Även om herrgården var själva inventeringsobjektet kom myndigheten 

också i samband med detta i kontakt med personrelaterat material från olika adelspersoner 

med anknytning till det aktuella godset. Under åren 1925-1950 genomfördes 54 bekräftade 

personarkivsförvärv, vilket också det vittnar om en fortsatt blygsam personarkivsverksamhet. 

Man kan delvis skönja en något större bredd bland förvärven då de allra flesta av de samhälls-

sektorer, som har konstruerats i metodkapitlet för denna studie är representerade i någon mån 

– även om fokus fortfarande primärt kretsar kring arkiv efter politiker och tjänstemän inom 

offentlig förvaltning.          

     Precis som tidigare forskning visat kan man också i denna studie skönja ett ökat intresse 

för personarkiven under efterkrigstiden. För Riksarkivets del kom detta bland annat till ut-

tryck i att man bedrev en riktad insamling mot arkiv efter personer som varit statsråd under 

perioden 1900-1945, och att man överlag agerade på ett mer aktivt sätt i personarkivsfrågan. 

Under perioden 1951-1976 visar studiens resultat att myndigheten, delvis som en konsekvens 

av statsmaktens bristande intresse för Kommissionen för Riksinventering av de enskilda 

arkiven, fick en ny roll som centralmyndighet också på den enskilda sidan. I samband med 

detta kan man också se att idéen om att Riksarkivet skulle förvärva personarkiv av nationellt 

intresse allt tydligare fick fäste hos myndigheten. I kontakter med övriga aktörer och arkiv-

lämnare argumenterades att arkiv av rikshistoriskt intresse skulle förvaras på Riksarkivet. 

Myndigheten kan under perioden således sägas ha transformerats från att tidigare ha varit en 

arkivdepå bland många andra till att bli en nationaldepå för arkiv som bedöms som extra 

intressanta ur ett nationellt perspektiv. Förvärven från den här perioden, som främst utgör hela 

personarkiv, är betydligt fler än under tidigare perioder men uppvisar i mångt och mycket ett 

liknande mönster som förut. Två sektorer som dock ökat betydligt är den vetenskapliga och 
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den religiösa sektorn, och orsaken till detta är oklar, då inga särskilda insatser gjordes mot 

dessa sektorer.       

     Undersökningens sista period, åren 1977-2002, uppvisar ett mer aktivt nationalarkiv än 

någonsin tidigare på personarkivsfronten. Myndigheten både breddade sin intressesfär genom 

att fokusera på nya grupper – i form av insamlingar riktade mot invandrare och frikyrko-

aktörer – och fördjupade redan etablerade områden genom att bedriva tre nya insamlingar mot 

politiker. Samtidigt minskade också tiden mellan handlingarnas skapande och riksarkivets 

förvärv drastiskt, som en medveten strategi från myndighetens sida för att undvika arkiv-

förluster och bättre avspegla samhällets utseende. Man kan här skönja att myndigheten bedrev 

mer av en samtidsanalys än förut och till och med aktivt försökte konstruera källmaterial inom 

fält som man bedömde som inte tillräckligt väl representerade i arkivbeståndet. Förvärven, 

som är betydligt fler än tidigare, avspeglar också denna nya hållning då man från denna 

period kan uppvisa en betydligt större bredd än från tidigare.

     Vänder man blicken mot Riksarkivets personarkivsbestånd som helhet framträder bilden 

av att detta främst representerar en manlig verklighet då hela 86 procent av arkivbildarna är 

män. En rimlig förklaring torde vara att män, framförallt förr men också idag, har varit över-

representerade på höga poster i samhället, samtidigt som myndighetens förvärvsprofil riktats 

mot just dessa grupper. Resultatet av sektorsindelningen belyser också att politisk sektor och 

offentlig förvaltning är bäst representerade i samlingarna, men att också de vetenskapliga, 

kulturella och militära sektorerna har god täckning. I något av ett mellanskikt återfinns 

sektorerna privat tjänstesektor, religiös sektor, juridisk sektor och kungliga arkiv, som alla 

innehåller mellan 50 och 75 arkiv. Områden som inte ägnats fullt lika mycket intresse vilket 

också avspeglas i beståndet är jordbrukssektor, idrotts- och föreningssektor, industri-, 

hantverks- och teknisk sektor, massmedial sektor, undervisningssektor och sjukvårdssektor – 

inom några av dessa områden lyser arkiven till och med i stort sett med sin frånvaro.

     Under den dryga hundraårsperiod som här behandlats går Riksarkivet således från att ha 

varit en institution med ett ganska svalt intresse för personarkiv till att bli en aktör som på ett 

aktivt sätt både insamlar och genererar nytt personarkivsmaterial. Någon förvärvspolicy eller 

mer teoretisk diskussion kring förvärvsstrategi har inte påträffats, annat än att myndigheten 

anger att man förvärvar arkiv av nationellt intresse. Begreppet ”nationellt intresse” är dock så 

oprecist att det är svårt att konstruera en tydlig förvärvsstrategi kring detta, samtidigt som 

termen per automatik dessutom får olika innebörd beroende på vem eller vilka aktörer som 

sätter agendan. Man kan således anta att enskilda aktörer inom Riksarkivet i stor utsträckning 

kunnat påverka riktningen på arbetet gentemot personarkiv och i förlängningen också sam-
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hällets kollektiva minne. Det tydligaste exemplet utgörs kanske av riksarkivarien Sven 

Lundkvists initierade arbete mot missionsarkiv, som tydligt sammanföll med egna intressen 

då han samtidigt var styrelseledamot i missionsförbundet. Historievetenskapens rådande 

forskningsintresse har, genom sina starka kopplingar till institutionens medarbetare, genom-

gående präglat nationalarkivets personarkivsförvärv, och fältet påverkade i princip ensamt 

inriktningen fram till 1900-talets mitt. De senaste 50 åren kan man dock skönja att också 

samhällsvetenskapens forskningsintressen fått påverka förvärven, medan argument knutna till 

övriga fälts behov av material i mångt och mycket saknas. Utöver fokus på forskningsvärde 

har också förvärven koncentrerats till vad man skulle kunna kalla ett skyddsbevarande, vilket 

främst varit fallet under de senaste åren, där man identifierat områden som riskerat att gå 

förlorade utan riktade insatser. Förfarandet kräver en mer vaksam arkivinstitution som genom-

för samtidsanalys för att se vart man skall rikta insatserna. De orosmoln som utmålats i ett 

internationellt perspektiv av arkivarien Riva Pollard kring att en allt för slumpmässig för-

värvsstrategi medför att personarkivsbeståndet riskerar att avspegla smala forskningsintressen 

kan också i denna studie i viss mån appliceras som förklaring på Riksarkivets förvärvshan-

tering under 1900-talet. 

     Även om institutionen verkar ha haft stor påverkan på beståndets utseende och insamlings-

förfarande visar också resultatet att det inte enbart är interna förutsättningar utan också yttre 

som får betydelse. Tydliga exempel är godsinventeringen som fick avbrytas på grund av dålig 

ekonomi eller statsmaktens satsning på Riksarkivet som nationaldepå också för enskilt materi-

al.   

    Resultatet i denna undersökning pekar på en skev samhällelig representativitet i Riks-

arkivets personarkivsbestånd och att förvärvsverksamheten av dessa skett tämligen slump-

mässigt. I ett större sammanhang visar detta, i likhet med den diskussion om appraisal som 

förts internationellt, nödvändigheten i att arkivinstitutionerna, och också arkivsamfundet i sin 

helhet, på ett tydligt sätt diskuterar förvärvsstrategier och bevarandeaspekter också inom 

personarkivsfältet, för att kunna erbjuda ett mindre slumpmässigt format bestånd. Förvärvs-

strategier bör nedtecknas och beaktas ur ett samhälleligt perspektiv då de personarkiv som 

fångas upp av arkivinstitutionerna blir en del av ett större sammanhang och bidrar till att 

forma förståelsen av vårt gemensamma förflutna. Arkivinstitutionernas intresseområden inom 

fältet måste på ett tydligt sätt avgränsas från varandra och medvetenheten i arkivariernas roll 

som grindvakt till arkivet förtydligas. För i grund och botten är det till stor del arkivarierna 

som avgör vem som tar plats i arkivet...
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